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Yatırımcıya 
altın çağrısı 

Cumhurbaşkanı 
müjdelerle gelecek

Prof. Dr. Kafalı 
Hakk’a yürüdü

İhracat arttı 
ithalat azaldı

Konya Sarraflar ve Kuyumcu-
lar Derneği Başkanı Mehmet 
Kuşdemir ekonomideki ve 
piyasadaki göstergelerin 
altının gramının önümüzdeki 
dönemlerde artacağına yönelik 
olduğunu belirtti. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

31 Mart seçimlerinin ardın-
dan teşekkür turuna başlayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 
Eylül Pazar günü Konyalılarla 
kucaklaşacağını dile getiren 
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 
“Sayın Cumhurbaşkanımız’ın 
Konya ziyaretinde müjdelerine 
hep birlikte şahit olacağız” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 11’DE

Selçuklu ve 
Türk tarihine 
yaptığı hizmet-
lerle bilinen 
ve ‘Konya’nın 
Dede Korkut’u 
payesine layık 
görülen Prof. 
Dr. Mustafa 
Kafalı, önceki akşam geçirdi-
ği kalp krizi sonucu hayatını 
kaybetti. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğü’nün yayınladığı 2019 Tem-
muz ayı dış ticaret verilerine 
göre Konya’da ihracat bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yüzde 
11,4 artış gösterirken, ithalat aynı 
dönemde yüzde 15,7 azaldı.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Atıl kalmasın Kafem olsun
Konya’nın bir dönem en nezih parkları arasında yer alan 
Trafik Parkı, şimdilerde alkollü içki tüketilen bir mekan 
haline geldi. Bu durum vatandaşları rahatsız ederken, parkın 
gerekli düzenlemeler yapılarak yeniden kullanıma açılması 
isteniyor.

Büyükşehir Belediyesi’nce şehre kazandırılan Kafem’lerin güzel 
bir hizmet olduğu herkesçe biliniyor. Bu kapsamda, Konya’nın 
merkezinde bulunan ve daha önce nezih ortamıyla sıkça 
kullanılan Trafik Parkı’nın, Kafem olarak hizmet verebileceği 
öneriliyor.  n HABERİ SAYFA 11’DE

Patateste milli hamle
Niğde Patates 

Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Uğur Pırlak, 
10 adet yerli ve milli 

patates çeşidini 
ülke tarımına 

kazandırdıklarını 
söyledi

TÜRKİYE PATATESTE 
KENDİNE YETİYOR 

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Uğur Pırlak Yenigün’e konuştu. Patatesin 
dünya ve ülke açısından önemli bir tarım 
ürünü olduğuna dikkat çeken Pırlak, “Türki-
ye’de 2018 resmi verilerine göre bir milyon 
359 bin dekar alanda yaklaşık 4 milyon 550 
ton patates üretimi gerçekleştirildi. Türkiye 
patates üretiminde kendi kendine yeten bir 
ülke” dedi.

YERLİ VE MİLLİ 
PATATES HAMLESİ

Ülkemizde patatesin tohumluğu konusunda 
dışa bağımlılığını azaltmak noktasında çalış-
malar yürüttüklerini kaydeden Pırlak, “Yürüt-
tüğümüz ıslah çalışmaları neticesinde şuana 
kadar 10 adet yerli ve milli patates çeşidini 
ülke tarımına kazandırmış bulunuyoruz. Biz-
ler bu çeşitlerimizi üretmekle kalmadık. Bu 
çeşitlerimiz aynı zamanda Türkiye’de ilk kez 
satışını da gerçekleştirdik” dedi.  n SAYFA 3’TE

YAZ AYLARINDA CİLT
SAĞLIĞINA DİKKAT

ESKİ USULLERLE 
BIÇAK YAPIYORLAR

Uzmanlardan önemli uyarı 

Taşkent bıçağı bir marka 

Temmuz ayıyla 
beraber etkisini 
artıran güneş, cilt 
sağlığımız için 
tehlike çanları 
çalıyor. Yaz ayla-
rında cilt sağlı-
ğımızı korumak 
adına uzmanlar 
önemli tavsiye-
lerde bulunuyor. 

Eski usullerle 
yapılan bıçakların 
bir marka haline 
geldiği Taşkent’te, 
bu gelenek yaşatıl-
maya devam ediyor. 
Bıçak Ustası Ali 
Çamtaş, yaptıkları 
bıçakların birçok 
şehirde satışa sunul-
duğunu söyledi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 5’TE
05 Sevimli oğlak sahibine 

yol arkadaşı oldu 06 2 kişi öldü, 1’i ağır 
11 kişi yaralandı 07 Emekli öğretmen 

geleneği yaşatıyor

‘Gayemiz iyi bir 
nesil yetiştirmek’

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin binlerce öğrenciyle 
birlikte gerçekleştirdiği Yaz Okulu etkinliklerinin finali 
düzenlenen törenle yapıldı. Törende konuşan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iyi 
bir nesil yetiştirmenin gayretinde olduklarını söyledi.

 n SAYFA 12’DE

Gelir dağılımında 
adaletli olunmalı

Memur-Sen Konya İl Temsilcisi Nazif Karlıer, 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 

Arslan’ı ziyaret etti. Dengeli bir gelir dağılımı vurgusu 
yapan Memur- Karlıer, “Devlet adaletli olmazsa 

sorun oluşur. Aynı geminin içindeyiz” dedi.
 n SAYFA 3’TE



Güneş ışınları 
kemik gelişimi ve 
D vitamini seviyesi 
açısından hayati önem 
taşırken bazı konularda 
dikkati de gerektiriyor. 
Çocuklarımızı ve 
kendimizi güneşin zararlı 
olan ışınlarından korumak 
için de bazı önlemler 
almalıyız. Uzmanlar 
tarafından önerilen 
bu önlemleri sizlerle 
paylaşmak isterim. 

3 6 aydan küçük bebekleri 
yaz aylarında öğlen 12-16 saatleri 
arasında yarım saatten fazla güneşin 
altında tutmayınız. 

3 Çocuğunuzun başını sık sık 
ıslatın,

3 Bol su içmesini sağlayın,
3 Çocuklarınıza güneş kremi 

yerine dışarıya çıkmadan yarım saat 

önce susam yağı sürerek 
önlem alabilirsiniz, 
böylelikle doğal bir 
koruyucu ile korunmuş 
olursunuz,

3 Tatildeyseniz 
ve öğlen saatlerinde 
dışarıda olacaksanız 
çocuklarınızın 
üzerine ince bir t-shirt 
giydirebilirsiniz,

3 Şapka giydirmek 
ve gölgede durmakta 

önemli tedbirlerdendir.
3 Ayrıca çocuklarınıza da UV 

filtreli güneş gözlüğü kullanmasını 
teşvik etmelisiniz.

3 Son olarakta her zaman 
olduğu gibi çocuklarınıza pamuklu 
kıyafetler giydirmeye özen 
gösteriniz. 

Sağlıcakla kalın, haftaya 
görüşmek dileğiyle..

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Susam, Pedaliaceae familyasından, 
Sesamum cinsinden bir bitkidir. Çok eski 
bir kültür bitkisi olmasına rağmen orijin 
merkezi kesin olarak bilinmemektedir. Susam 
tohumlarında %50-60 yağ ve %25 protein 

bulunduran bir yağ bitkisidir. 
Susam yağı soğuk sıkım yöntemi ile elde edilir. Bu yöntemde, bitki 

tohumlarının yağları, içine herhangi bir kimyasal madde katılmadan 
veya herhangi bir işleme tabi tutulmadan doğal yöntemlerle çıkarılır. 
Güçlü antioksidan özelliklere sahip olan vitaminler, omega yağ asitleri 
bu yağa geçer. Bu yöntemle üretilmiş yağların; diğer yöntemlerle elde 
edilen yağlara göre, sağlık açısından çok daha fazla yararlı bileşik içerdiği 
bilinmektedir. 

Susam yağında E vitamini, sesamol ve sesamolin adı verilen antioksidan 
bileşikler bulunur. Bunlar da bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı 
olur.

Susam yağı, yaz aylarında harici kullanımı ile güneşin zararlı ışınlarına 
karşı yaklaşık 30 faktörlük koruma sağlar. Bu yağ, sağlıklı bronzlaşmak 
için de kullanılabilir. Susam ve ceviz yağı karışımı ise güneş lekelerine 
karşı koruyucudur.

Haftaya başka bir bitkinin dünyasında buluşmak üzere.
Radava R. Korać et al.  Potential of herbs in skin protection from ultraviolet radiation. 
Pharmacogn Rev. 2011 Jul-Dec; 5(10): 164–173. 

Güneş, hayatımız için, hava ve 
su kadar vazgeçilmez. Tüm dünya-
ya hayat veren güneş ışınları aynı 
zamanda canlıların metabolizması 
üzerinde de önemli rol oynar. En 
önemli etkilerinden biri vücudu-
muzdaki D vitamini sentezinin 
başlamasını sağlamasıdır.

Hayatın devamı için gerekli olan güneş ışınlarının birçok 
zararlı etkisi de var. Güneşten gelen UV (ultraviole) ışınları 
gereğinden fazla maruz kalındığında cildimize ve gözleri-
mize zarar veriyor. Ozon tabakasının incelmesiyle dünya 
yüzeyine ulaşabilen zararlı güneş ışınlarının artması bu sü-
reci daha tehlikeli hale getiriyor. Deri kanseri gelişiminde en 
önemli faktör güneş ışınlarına aşırı derecede maruz kalmak. 

Yoğun güneş ışını maruziyeti, deri kanserlerine neden ol-
masının dışında cildimizin normalden önce yaşlanmasının da 
en önemli nedeni olarak gösteriliyor. Ciltte lekeler oluşması, 
derinin kuruması ve kalınlaşması, ince kırışıklık ve çizgilen-
melerin oluşması, cildin bağışıklık sisteminin zayıflaması, 
güneş yanıklarının oluşması da güneşin diğer zararlı etkileri.

Özellikle, Açık tenli, renkli gözlü, kızıl-sarı saçlı, kişiler, 
çocuklar, çocukluğunda ağır güneş yanığı geçirmiş kişiler, 
ailesinde cilt kanseri hikayesi olanlar, vücudunda çok sayıda 
ben olan kişilerin, güneşin zararlı etkilerine karşı çok daha 
dikkatli olması gerekiyor.

Güneşin olumlu etkilerinden faydalanırken, zararlı 
etkilerinden korunmak için alınabilecek birçok önlem var. 
Güneş ışınlarının en dik olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında 
güneşlenmekten kaçınmak, erken katarakt gelişiminden 
korunmak için UV filtreli güneş gözlüğü kullanmak, leke-
lenmelere neden olabileceğinden güneşe çıkılacağı zaman, 
cilde deodorant, kolonya veya parfüm uygulamamak, cildin 
güneşe hassasiyetini artıran, antibiyotik, ağrı kesici gibi 
ilaçlar kullanılıyorsa güneşe çıkmamak, güneşe çıkılacaksa 
mutlaka güneş koruyucu kullanmak gerekli.

Güneş koruyucuların mutlaka iyi kalitede olması, UVA 
ve UVB ışınlarına karşı koruyucu olması, gün içinde sık sık 
tazelenmesi gerekir. Doğal yöntemleri sevenler için bitki-
sel yağların güneş koruyucu etkilerinden faydalanmak da 
mümkün.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Güneş Yanıklarına 
Karşı Doğal Kalkan

Yaz artık bitiyor ve son zamanlarını 
yaşıyoruz. Güneşin zararlı etkilerine 
karşı dikkat etmeye devam edelim.

Yaz güneşini seviyor ve vücudu-
nuzu D vitamini ile yüklüyor 

musunuz? O halde cildinizi 
güneşin zararlı etkilerine karşı 
korumanız her zamankinden 
daha önemlidir. 

Aşırı sıcağın hissedildiği 
saatlerde dışarıda olunmamalı-

dır. Sabah ve akşam saatlerinde 
güneş etkisini kaybedince dışa-
rı çıkılmalıdır. Güneşin zararlı 
etkilerinden cildinizi korumak 
için, dışarı çıkarken yüze ve 
vücuda mutlaka koruma fak-

törlü bir nemlendirici ya da güneş losyonu uygulanması ge-
rekmektedir. Güneş koruyucu kremler güneşe çıkmadan en 
az yarım saat önce sürülmeli ve 2-3 saatte bir tekrarlanarak 
koruma etkinliği sürdürülmelidir. Uzun süreli, kontrolsüz, 
korunmasız olarak zararlı ışınlara maruz kalmak, deride 
kuruma, incelme ve kırışmalara yol açabilir.

Güneş sonrası cildinizi nemlendirmek önemlidir. Bir 
yandan da cildin nefes almasını kolaylaştırır. Cilt yapısına 
uygun ürünler doğru miktar ve sıklıkta uygulanmalıdır. Cil-
din ihtiyacı olan nem dengesini doğal kaynağından, susam 
yağından karşılayabilirsiniz. 

Saçlarınızın tatil boyunca klordan, deniz tuzundan, gü-
neşten kurumasına ise hindistan cevizi yağı ile destek olabi-
lirsiniz. Hindistan cevizi yağı, saçlarımıza nem sağlarken 
aynı zamanda yumuşacık saçlara ulaşmamızı sağlıyor.

Antioksidanlar açısından zengin bir beslenme tarzı-
nın güneş hasarına bağlı cilt rahatsızlıklarında koruyucu 
olduğunu biliyoruz. Cildimizi hem içeriden beslenme 
programımızla hem de cildimize uyguladığımız güneş 
koruyucu güneş koruyucuları dışarı çıkılmadan 15 dakika 
önce uygulamalı, terleme ya da suyla temas sonrası tekrar 
sürülmelidir.

Su tüketimini artırmak gerektiğini kesinlikle unutmayın, 
özellikle yaşlılar ve çocukların risk altında olduğu güneşli 
günlerde özellikle sodyum potasyum ve magnezyum vücut-
taki sıvı-elektrolit dengesini sağladıklarından, meyve sebze, 
peynir, yoğurt ayran cacık her gün tüketilmelidir. 

Yazın gelişi bizleri ne kadar mutlu etse de daha dikkatli 
olmalı, sağlığımıza ve cildimize özen göstermeliyiz.
KAYNAKÇA:  • http://www.goodhealthacademy.com/beauty-tips/5-proven-
tips-to-protect-your-skin-this-summer/  • http://www.healthywomen.org/content/
blog-entry/top-10-ways-protect-yourself-sun  • Rele A., MOHILE RB. (2003). 
Effect of mineral oil, sunflower oil, and coconut oil on prevention of hair dama-
ge. j, CosmeSt.c i., 54, 175-192.

Yazın Son Zamanları…
Azı Yarar 

Çoğu Zarar

Beril Koparal MSc, MBA
Zade Global Genel Müdürü

İllinois / USA

ZADE VITAL ÖNERİLERİ

 Zade Vital
Kayısı Çekirdeği Yağı
Patlatılabilen Kapsül

 Zade Vital
Hindistan Cevizi Yağı

 Zade Vital
Kayısı Çekirdeği Yağı

 Zade Vital
Susam Yağı

Yaz Aylarında Cildinizi Doğal
Yollarla Desteklemeyi Unutmayın!

Temmuz ayıyla beraber etkisini artıran güneş, cilt sağlığımız için tehlike 
çanları çalıyor. Peki yaz aylarında cilt sağlığımız için neler yapmalıyız?

Yapılan araştırmalarda yaz aylarında birçok cilt hastalıklarının daha fazla 
görüldüğü ve bazı hastalıklara yakalanma riskinin daha fazla olduğunu 
belirtiyor. Bu aylarda cilt bakımında en önemli husus doğru ürün kullanımı iken 

cildinize doğal yollarla destek olabilir; sağlıklı, parlak ve canlı 
bir görünüme kavuşabilirsiniz.
Peki, sıcağı seven bu hastalıklara 
karşı neler yapmalıyız? 
Hangi besin desteklerinden 
faydalanmalıyız?

• Bol sıvı tüketin.
• Beslenmenize dikkat edin. 
• Güneş ışınlarının etkisinin yoğun 

olduğu saatlerde (11-16 arası) direk 
güneş ışığına çıkmaktan kaçının.

• Cildinizi sürekli nemli tutun.
• Ağır makyaj yapmaktan kaçının.
• Doktorunuzun da tavsiye ettiği yüksek 
koruyucu faktörlü kremler kullanın.
• Doktorunuza danışarak besin desteklerinden 
faydalanın.

Bitkisel Güneş Koruyucu: Susam Yağı
Yaz aylarında cildimizi zararlı güneş ışınlarından mutlaka korumalıyız. İçerisinde 
E vitamini, sesemol ve sesamolin adı verilen antioksidan bileşikler bulunan 
susam yağı, yaz aylarında haricen kullanımı ile güneşin zararlı ışınlarına 
karşı korunmaya yardımcıdır. Susam Yağı ayrıca ideal bir taşıyıcı yağ olarak 
aromaterapide de kullanılabilir.

Hayatınıza Doğal Bir Dokunuş: Hindistan Cevizi Yağı
Hoş bir kokuya sahip doğal kozmetik bir ürün olarak tercih edilen hindistan cevizi yağı ile ilgili 
yapılan araştırmalarda deri hidrasyonunda (nemlendirilmesinde) anlamlı bir iyileşmeye destek olduğu 
ve nemlendirici olarak kullanıldığında etkili ve güvenilir olabileceği belirtilmektedir. Ayrıca hindistan 
cevizi yağını makyaj temizleme esnasında da kullanabilir ve doğallığı cildinizde hissedebilirsiniz.

Cilt Lekelenmelerine Karşı Doğal Destek: Kayısı Çekirdeği Yağı
Cildimizin lekesiz ve pürüzsüz olması hepimiz için çok önemlidir. Birçok kozmetik 
ürünün terkibine giren kayısı çekirdeği yağı ciltte yağlı bir his bırakmaksızın hızlıca emilir 
ve esansiyel yağ asitlerince zengindir. Kayısı çekirdeği yağı, melanin biyosentezinde 
rol oynayan tirozinaz enzimini inhibe ederek cilt lekelenmesi sorunlarında ve cildin 
beyazlatılmasında haricen destek amaçlı kullanılabilmektedir.

Dikkat:
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   19 °C   31 °C

Karaman             16 °C 31 °C 

Aksaray               17 °C  31 °C

Ankara                 17 °C 31 °C
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Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, “Türkiye’de 2018 resmi verilerine göre bir milyon 359 bin dekar alanda 
yaklaşık 4 milyon 550 ton patates üretimi gerçekleştirildi. Türkiye patates üretiminde kendi kendine yeten bir ülke” dedi

‘Patateste kendimize yeteriz’
Niğde Patates Araştırma Ensti-

tüsü tarafından geliştirilen patates 
çeşitleri ile ülke tarımına katkı sağ-
lıyor.  Niğde Araştırma Enstitüsü 
tarafından 2005’ten beri yürütülen 
ıslah çalışması neticesinde 10 yerli 
patates cinsini ülke tarımına kazan-
dırdı.  Niğde Patates Araştırma Ens-
titüsü Müdürü Uğur Pırlak enstitüyü 
Konya Yenigün’e anlattı.

‘10 ADET YERLİ VE MİLLİ PATATES 
ÇEŞİDİNİ ÜLKE TARIMINA 

KAZANDIRMIŞ BULUNUYORUZ’
Niğde Patates Araştırma Ensti-

tüsü’nün alanında ilk ve tek olduğu-
na dikkat çeken Enstitüsü Müdürü 
Uğur Pırlak, “Enstitümüz Türkiye’de 
patates ile ilgili faaliyet gösteren ilk 
ve tek konu araştırma enstitüsü-
dür. Enstitümüz Tarım ve Orman 
Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü altında 
faaliyet gösteriyor. Bilindiği üzere 
ülkemizde patates’in tohumluğu ko-
nusunda dışa bağımlılık söz konu-
suydu. 

 Ülkemizde en fazla Hollanda, 
Almanya, Fransa ve Amerika gibi  
patates tohumları yurt dışından it-
hal ediliyordu ve ülke içerisinde de 
bir sene çoğaltılıp sertifikalandıktan 
sonra çiftçilere satışları gerçekleşi-

yordu.  Bu durum hem ülkemizde 
patates tohumun sürdürebilirliği, 
hem de çiftçilerimizin maliyetlerinin 
yükselmesine neden oluyordu. Biz-
ler de bu sorunun çözüme yönelik 
bakanlığımızın destekleri ile birlikte 
bir ıslah çalışması başlattık. Yürüttü-
ğümüz ıslah çalışmaları neticesinde 
şuana kadar 10 adet yerli ve milli 
patates çeşidini ülke tarımına kazan-
dırmış bulunuyoruz. Bizler bu çeşit-
lerimizi üretmekle kalmadık. Bu çe-
şitlerimiz aynı zamanda Türkiye’de 
ilk kez satışını da gerçekleştirdik.  
Özel sektöre satışı gerçekleştirdiği-
miz çeşitlerimizi özel sektörümüz 

Malatya, Sivas ve Kahramanmaraş 
gibi yerlerde sertifikalandırıyor ve 
üretimlerini gerçekleştiriyor. İnşal-
lah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 
ara vermeden yerli ve milli çeşitle-
rimiz üreticilerimizin emrine gire-
cek.  Bu çeşitlerin devreye girmesi 
ile birlikte üreticilerimizin maliyeti 
büyük oranda ağıya düşecek. Çünkü 
patates üretiminde en büyük girdi 
tohumluk. Bizlerin yerli ve milli çe-
şitlerin devreye girmesi ile birlikte 
tohumluk giderleri belli bir noktaya 
inmiş olacak. Bu da çiftçilerimizin 
maliyeti güzel oranda düşürecek” 
dedi.

‘KAMU ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ İLE 
ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’

Niğde Patates Araştırma Ens-
titüsü’nün çalışmalarını kamu özel 
sektör işbirliği yürüttüklerini ifade 
eden Pırlak, “Enstitü olarak kamu 
özel sektör ar- ge işbirliği ile çalışı-
yoruz. Eğer yapılan işin bir ayağında 
özel sektör yok ise çalışmalar boşta 
kalıyor. Bizler özel sektörle birlikte 
çalışıyoruz. Özel sektörle birlikte iş-
lerimizi götürüyoruz. 2005 yılından 
bu yana yürüttüğümüz ıslah çalış-
maları sayesinde özel sektörümüze 
verdiğimiz gerekli eğitimler sonu-
cunda kendi doku kültürü tesislerini 

kurdular. Kurulan bu doku kültür 
tesislerinde artık özel sektörümüz 
de tohumluk patates üretiyor. Hatta 
ıslah çalışması yapan özel sektör ça-
lışmaları var.  Onlar da yerli ve milli 
patates çeşitleri üretmeye başladı-
lar” ifadelerini kullandı.

‘PATATES KONUSUNDA ENSTİTÜ 
OLARAK İLKLERE İMZA ATIYORUZ’

Niğde Patates Araştırma Ensti-
tüsü olarak patates konusunda il-
kelere imza attıklarına dikkat çeken 
Pırlak, “Enstitü olarak sadece yerli 
ve milli yemeklik  patates çeşitleri 
üretmiyoruz. Çiftçilerimizin büyük 
oranla sıkıntıya düştüğü hastalık-

lara ve  zararlara dayanıklı çeşitler 
için de uğraşıyoruz. Enstitümüzde 
yapmış olduğumuz Moleküler mar-
körler ile yaptığımız çalışmalar neti-
cesinde patates virüs hastalıklarını, 
patates’in en büyük hastalığı olan 
patates siğil hastalığını karşı daya-
nıklı yerli ve milli patates çeşitlerini 
yetiştiriyoruz. Patates konusunda 
enstitü olarak ilklere imza atıyoruz” 
dedi.

‘TÜRKİYE PATATES ÜRETİMİNDE 
KENDİ KENDİNE YETEN BİR ÜLKE’

Türkiye’nin patates konusunda 
kendi kendine yeten bir ülke oldu-
ğuna dikkat çeken Pırlak, “Türki-
ye’de 2018 resmi verilerine göre bir 
milyon 359 bin dekar alanda yakla-
şık 4 milyon 550 ton patates üretimi 
gerçekleştirildi. 

Türkiye patates üretiminde ken-
di kendine yeten bir ülke. Ancak ih-
racatın olumsuz etkilenmesi, komşu 
ülkelerde yaşanılan sıkıntılar, eko-
nomik problemler patates ihracatını 
olumsuz etkilediğinden ülkemizi de 
olumsuz etkiledi. 

Patates üretiminde dünyada 14. 
sırada yer alıyoruz. Türkiye kendi 
kendine yeten bir ülke diyebiliriz” 
şeklinde konuştu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Uğur Pırlak

Dengeli bir gelir dağılımı vurgusu yapan Memur-Sen Konya İl Temsilcisi Nazif Karlıer, “Devlet adaletli olmazsa sorun oluşur. Aynı geminin içindeyiz” dedi

‘Devlet adaletli olmazsa sorun oluşur’
Memur-Sen Konya İl Tem-

silcisi Nazif Karlıer, Yenigün Ga-
zetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan’ı ziyaret etti. Kar-
lıer’e Memur-Sen Konya İl Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Sezai Dilmen, 
Harun Koçaker ve Ali Koç da eşlik 
etti. 

Gündeme dair konuların 
masaya yatırıldığı ziyarette Me-
mur-Sen Konya İl Temsilcisi Na-
zif Karlıer, Memur-Sen’in sendi-
kal faaliyetleri hakkında bilgiler 
verdi. Geçtiğimiz günlerde me-
mur ve memur emeklilerine ya-
pılacak zamlar konusunda toplu 
söyleşme görüşmelerinin yapıl-
dığını hatırlatan Karlıer, görüş-

melerde memurların özlük hak-
ları ve maaş zam oranlarıyla ilgili 
mücadeleler verdiklerini kaydetti. 
Dünyanın ve Türkiye’nin zorlu 

bir süreçten geçtiğini belirten 
Karlıer, “Dünyada vekaletler sa-
vaşları sürüyor. Dünyada ve Tür-
kiye’de adaletli bir gelir dağılımı 

yapılmalı. Bu anlamda Türkiye’de 
de adaletsiz bir gelir dağılımı var. 
Gelir anlamında dengenin sağ-
lanması lazım. Devlet adaletli 

olmazsa sorun oluşur. Aynı gemi-
nin içindeyiz” dedi. Ayrıca Karlıer 
liyakat vurgusu yaptı. Türkiye’nin 
dünyada geçerli bir yönetim sis-

temiyle yönetildiğini belirten Kar-
lıer, “Yönetimdeki insanlar liya-
katlı olmalı. Eğer liyakatlı olmazsa 
yönetim sistemi çarçur olur. Bu 
anlamda yönetimi ehliyet sahibi 
insanlara vererek aha ileriye git-
meliyiz. Herkes üzerine düşeni 
yapmalı. Herkes çalışmalı” dedi. 
Ziyaretten duyduğunu memnuni-
yeti dile getiren Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Arslan da, güncel olaylar ve 
basının sorunlarıyla ilgili bilgiler 
verdi. Arslan ziyaretin ardından 
Karlıer’e ve beraberindeki heye-
te Konya’nın sorunları ve çözüm 
önerilerini içeren bir rapor sundu. 
n MEVLÜT EGİN

Özdemir, Abdüllatif Şener’e
gazetecilerin sorunlarını anlattı

CHP Konya Milletvekili 
Şener’den Yenigün’e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 
CHP Konya İl Kadın Kolları Başkanı 
Şerife Tunç ile birlikte Konya Yeni-
gün Gazetesi’ne nezaket ziyaretinde 
bulundu. Yenigün Gazetesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan 
ile bir süre sohbet eden heyet, baş-
ta ekonomik olmak üzere şartların 
günden güne zorlaşmasına rağmen 
halkın haber alma hakkını yerine 
getirmek için büyük bir gayret gös-
teren Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan 
nezdinde tüm gazete çalışanlarını 
takdir ettiğini belirtti. 

Medyanın önemli bir misyon 
üstlendiğini, dünde var olan bu 
misyonun bugün de aynı şekilde 
varlığını koruması gerektiğini ifade 
eden CHP Konya Milletvekili Abdül-
latif Şener, “Tabi içinde bulunduğu-
muz süreç, bir çok alanda olduğu 
gibi medyayı da zorluyor. Özellikle 
yerel medyanın nasıl bir darboğaz-
da olduğunu ve Konya medyasının 

da bu durumdan etkilendiğini bili-
yoruz. Çözümü noktasında biz de 
üzerimize düşeni yapmaya hazı-
rız” ifadelerini kullandı. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Konya Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan da, 
medya sektöründe yaşanan daral-
manın temelinde yapısal sorunların 
yer aldığına işaret etti. Yerel med-
yanın yerel dinamiklerin harekete 
geçirilmesi ve yerel demokrasinin 

daha sağlam bir zemine oturması 
anlamında büyük bir etki alanının 
var olduğunu dile getiren Arslan, 
özellikle kontrol edilemeyen bir ya-
pıya sahip olan internet mecrasıyla 
birlikte güvenilirliğin tartışılır hale 
geldiğini söyledi. Yerel medyanın 
yaşadığı sorunlarla ilgili CHP Konya 
Milletvekili Abdüllatif Şener’i bilgi-
lendiren Arslan, bu konuda hazır-
lamış olduğu raporu da Milletvekili 
Şener’e sundu.  n HARUN YILMAZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 
İl Başkanı Barış Bektaş ve Kadın Kol-
ları Başkanı Şerife Tunç, Gazeteciler 
Cemiyet Başkanı Sefa Özdemir’i 
makamında ziyaret etti. Ziyarette 
gazetecilerin yaşadığı sorunları dile 
getiren başkan Özdemir, “Cumhur-
başkanlığı İletişim Başkanlığına ge-
çilmesi ile birlikte Anadolu basınına 
darbe vurulması ile ilgili ciddi endi-
şelerimiz var” ifadesine yer verdi. 
Başkan Özdemir yeni sistemle bir-
likte gün yüzüne çıkan sıkıntıları şu 
sözleri ile ifade etti; “ Demokrasi ile 
yönetilen hiçbir ülkede basın kartla-
rı devlet tarafından verilmez. Cum-
hurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 
basını da tamamen kendilerine bağ-
ladılar.  Ayrıca basın kartlarının ve-
rilmesi ile alakalı ibareler içerisinde, 
komisyonun 3 ayda bir toplanması 
kararı varken bizler 1 yıldırı kurul 
toplanmasını bekliyoruz. Kurulu 
kimsenin haberi olmadan topladı-
lar. Hangi kritelerle bu kartları ver-

diler? Doğru bir şey yaptınız neden 
kimsenin haberi yok? Gazetecilerin 
yaşadıkları sorunlara ve uygulama-
daki aksaklıklara acilen çözüm bu-
lunmalı.” 

‘TOPLUMUN DOĞRU 
BİLGİLENME HAKKI VARDIR’
CHP Milletvekili Abdüllatif Şe-

ner de, basının özgür olması ge-
rektiğini vurgulayarak; “Toplumun 
doğru bilgilenme hakkı vardır. 
Basın özgür ve  tarafsız değilse va-

tandaşa doğru bilgi vermek müm-
kün değildir. Türkiye’nin içerisinde 
bulunduğu durum özgürlüklerin 
kısıtlanmasına yol açtı” ifadelerine 
yer verirken konuyu meclise taşıya-
cağını kaydetti.

İl Başkanı Barış Bektaş da güçle-
rin tek bir elde toplanmasının Türk 
demokrasinin seviyesini belirlediği-
ni basın özgürlüğünün önemli oldu-
ğunu söyledi. seviyesini belirttiğini 
söyledi. n HABER MERKEZİ
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Boncuklu Höyük, National Geographic’e kapak oldu
Karatay’da yer alan ve dün-

yanın en eski yerleşim yerleri 
arasındaki Çatalhöyük’e 9 ki-
lometre yakınındaki Boncuklu 
Höyük, dünyaca ünlü National 
Geographic Türkiye Dergisi’nin 
Ağustos sayısına kapak oldu.

10 bin 300 yıllık geçmişi ile 
Çatalhöyük’ten bin yıl daha eski 
olan Boncuklu Höyüğü kazıla-
rından elde edilen bulguların 
Avrupa’nın ilk çiftçilerinin Kon-
ya’dan gitmiş olabileceği bilgisi-
ne yer verildi.

Necmi Karul’un imzasını ta-
şıyan ve “Anadolu’nun Neolitik 
Dönem Çiftçileri” başlığıyla ve-
rilen yazıda, antik dönem insan 
DNA’sı üzerinde yapılan son 
araştırmaların, Boncuklu çift-
çilerinin Avrupa’ya yayılım sü-
recini aydınlattığı kaydediliyor. 
Günümüzden 10 bin 300 yıl 
öncesine, Neolitik Dönem’e ta-
rihlenen Boncuklu yerleşmele-
rinde bulunan insan kemiklerin-
den DNA verileri elde edildiğine 
vurgu yapılan yazıda, Konya 
Ovası’nda bulunan bu yerleş-
mede arkeolojik çalışmaların Li-
verpool Üniversitesi’nden Prof. 
Douglas Baird başkanlığında ve 
Ankara İngiliz Enstitüsü deste-
ğiyle yapıldığı belirtiliyor.

National Geographic Tür-
kiye’nin Ağustos sayısı için ya-
zıyı kaleme alan Necmi Karul, 
Konya Ovası’nda avcı–toplayı-
cılıktan tarıma geçiş sürecinin 
anlaşılmasında Boncuklu Hö-
yüğü’nden elde edilen verilerin 
oldukça önemli olduğunu ifade 
ediyor.

Karul, “Douglas Baird, DNA 
verilerinin ışığında Konya Ova-
sı’nda Epipaleolitik ve Neolitik 
topluluklar arasında doğrudan 
bir bağın kanıtlandığını, bu ve-
rilerin ve arkeolojik çalışmaların 

ışığında Orta Anadolu’daki yerel 
avcı–toplayıcı toplulukların ta-
rım ürünlerini doğu ve güney-
deki bölgelerden alarak yerleşik 
hayata geçtiklerini belirtiyor. 
Ayrıca Baird, DNA verilerinin 
ışığında Boncuklu’da yaşayan 
toplulukların Kuzeybatı Anado-
lu’da bulunan erken tarım top-
luluklarına genetik olarak çok 
yakın olduklarını da vurguluyor 
ve bu durumu, “Orta ve Batı 
Anadolu’da ortak genetik ya-

pıya sahip toplulukların tarıma 
geçmiş olması söz konusu ola-
bilir; diğer bir ihtimal ise Orta 
Anadolu’da tarımla uğraşmaya 
başlayan toplulukların göç yo-
luyla Batı ve Kuzey Anadolu’ya 
ve Avrupa’ya göç etmiş olma-
ları. Bu iki sürecin aynı anda 
işlemesi de söz konusu olabilir. 
Elimizdeki veriler Anadolu’da-
ki toplulukların Avrupa’nın ilk 
tarım toplumlarının ataları ol-
duğunu göstermekte’ sözleriyle 

tanımlıyor.”
BONCUKLU HÖYÜĞÜ’NÜN 
TANITILMASI VE TURİZME 

KAZANDIRILMASI İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ

Öte yandan Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, Karatay’a 
bağlı Hayıroğlu Mahallesi’nde 
yer alan Boncuklu Höyüğü’nün 

tanıtılması ve turizme kazandı-
rılması adına gereken her türlü 
desteği verdiklerini belirtti.

Başkan Hasan Kılca, “Ülke-
mizin ve Konyamızın her tara-
fı yüzlerce hatta binlerce yıllık 
geçmişe sahip. 

İlçemiz sınırları içerisinde 
yer alan Boncuklu Höyüğü de 

10 bin 300 yıllık geçmişi ile çok 
önemli yerleşim yerlerinden bi-
risi. Bir yandan kazılara devam 
edilirken, bizler de Karatay Be-
lediyesi olarak buranın hem ta-
nıtılması hem de turizme kazan-
dırılması anlamında bir gayretin 
içerisindeyiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

İl Jandarma Komutanı
Tuğgeneral Şakir Uslu oldu

Vali Toprak, müzedeki
restorasyonu inceledi

Jandarma Genel Komutanlı-
ğı’na mensup subayların emekli-
ye sevk edilmesi, terfi ve atanma-
sına ilişkin Cumhurbaşkanlığının 
2019/297,298,299 ve 300 sayılı 
kararnameleri Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Buna göre; Konya İl 
Jandarma Komutanı Tuğgeneral 

Ercan Yaşin 30.08.2019 tarihi 
itibarıyla emekliye sevk edilirken, 
Konya İl Jandarma Komutanlığı-
na, Jandarma Genel Komutanlı-
ğı Asayiş Başkanlığı TEM Daire 
Başkanı Tuğgeneral Şakir Uslu 
atandı.
n HABER MERKEZİ

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Mevlana Müzesi ve Gül-
bahçe’de devam eden restorasyon 
çalışmalarında incelemelerde bu-
lunarak, Konya İl Kültür ve Turizm 

Müdürü Abdüssettar Yarar’dan 
bilgi aldı. Vali Toprak, incelemele-
rin ardından çevre esnafı ile Mut-
luhan Atölye Evi’ni de ziyaret etti.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu ve Türk tarihine yaptığı hizmetlerle bilinen ve ‘Konya’nın Dede Korkut’u payesine layık 
görülen Prof. Dr. Mustafa Kafalı, önceki akşam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Konya’nın Dede Korkut’u
Prof. Kafalı hakka yürüdü

Konya Aydınlar Oca-
ğı tarafından 2010 yı-
lında “Konya’nın Dede 
Korkut”u payesine lâyık 
görülen Prof. Dr. Musta-
fa Kafalı, geçirdiği kalp 
krizi neticesinde hayatını 
kaybetti. Selçuklu tarihi 
uzmanı Prof. Dr. Mustafa 
Kafalı, 28 Ağustos 2019 
Çarşamba günü 19.30 
sularında evinde geçirdi-
ği kalp krizi sonucu vefat 
etti. Uzun süredir teda-
vi gören Mustafa Kafalı, 
85 yaşındaydı.  Merhum 
Mustafa Kafalı’nın, cena-
zesinin 30 Ağustos Cuma 
günü Cuma namazını 
takiben Kocatepe Cami-
si’nden kaldırılacağı ve 
vasiyeti gereği memleketi 
Konya’ya değil Gölbaşı’n-
da defnedileceği öğrenil-
di.

KONYA’NIN DEDE KORKUT’U İDİ
Tarihçi Yazar Kafalı’nın ve-

fatıyla ilgili bir açıklama yapan 
Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, “Kıy-
metli hocamız Mustafa Kafalı’nın 
vefat haberini büyük bir teessür-
le öğrendim. Merhuma Cenab-ı 
Hakk’tan rahmet diler, başta eşi 

Sevgi Hanımefendi olmak üzere 
ve Kafalı ailesine, sevenlerine ve 
yakınlarına taziyelerimi iletirim. 
Mekânı cennet olsun. Kıymetli 
hocamızı zaman zaman Konya’ya 
davet ederek değerli fikir ve dü-
şüncelerinden faydalanırdık. 
2010 yılında da davetimize ica-
bet ederek Konya Aydınlar Ocağı 
olarak Sille Kültür Evi’nde, ken-

disine ‘Konya’nın Dede 
Korkut’u ünvanını lâyık 
görerek Selçuklu ve Türk 
tarihine yaptığı hizmet-
lerinden dolayı teşekkür 
plaketiyle ödüllendirmiş-
tik” dedi.

Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş da, sosyal medya 
hesabından yaptığı pay-
laşımda Kafalı’nın vefatı 
dolayısıyla büyük üzüntü 
duyduğunu belirterek, 
“Değerli tarihçi Prof. Dr. 
Mustafa Kafalı’nın vefatını 
büyük üzüntüyle öğren-
dim. Hocamıza Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine 
ve sevenlerine sabır dili-
yorum. Milletimizin başı 
sağolsun. Değerli eserleri-
ni her zaman rehber edin-
meye devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı. 

MUSTAFA KAFALI KİMDİR? 
1934 yılında Konya’da doğan 

Kafalı, Yüksek tahsilini Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ-
rafya Fakültesi Tarih Bölümün-
de yaptı. 1960 Aralık ayında 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinin Umumî Türk Tari-
hi Kürsüsüne asistan olarak gi-

ren Kafalı, “Ötemiş Hacı’ya Göre 
Cuci Ulusu’nun Tarihi” adlı tezi 
ile Aralık 1965 yılında doktor un-
vanını aldı. 1971-1972 yıllarında 
bir yıl, üniversite kontenjanıyla 
Londra’ya giderek ilmi incele-
melerde bulunan Kafalı, ülkeye 
dönüşünde tamamladığı “Al-
tın-Orda Hanlığı’nda Sayın Han 
Sülalesi Devri (1227-1360)” adlı 
tezi ile 1973 Kasımı’nda doçent-
lik unvanını aldı. 

Kafalı, 1974 Kasımı’ndan iti-
baren, mensup olduğu Türk Ta-
rihi Kürsüsünün 3-6. sömestr öğ-
rencilerine, sırasıyla: Altın-Orda 
ve Çağatay Hanlıklarıyla, İlhanlı 
Devleti; 7-8. sömestr talebeleri-
ne ise, Timur ve Timurlular tari-
hi; ayrıca Tarih Metodu derslerini 
verdi; “Kaynaklar” ve “Osmanlıca 
Metinler” üzerine seminer çalış-
maları yaptı. 1975-1977 ders 
yıllarında Bağdat Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesinde, davetli 
öğretim üyesi olarak tedrisatta 
bulundu. Profesörlük takdim tezi 
olarak sunduğu “Çağatay Hanlı-
ğı (1227-1345)” adlı eseriyle 24 
Mayıs 1982’de bu unvanı aldı. 
Türk Tarih Kurumu üyesi olan 
Kafalı, İngilizce ve Rusça biliyor-
du.
n EMİNE ÖZDEMİR
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Çocukistan
Yenigün Ga-

zetesi Çocukis-
tan’ı Sunar

Konya’da 
1 parkta iki 
tane arkadaş 
aileleriyle 
buluşuyor. “Ali 
Rıza! Gelin bu 
taraftayız.” Ali 
Rıza, Necati’nin 
yanına gider. 
“Çocukistan oyunu bitti mi?” 
“Bitti.” Bu ikiliyi tanıdınız mı? 
Evet, bunlar bizim Serhat 
ve Osman’dı. Çocukistan 
aslında bir oyundu. Haluk’a 
ne mi oldu. Haluk gizli ajan 
dedektifine teslim edildi ve 
oyun burada bitti. 

Bu yazıyı yazmamı sağla-

yan Mustafa Ars-
lan abiye, beni 
destekleyen Fahri 
Altınok abiye, 
siz çok değerli 
okuyucularıma 
ve bana yorum 
yazan sevgili 
okuyucularıma 
teşekkür ederim.

Bu arada ar-
tık Serhat ve Os-
man’ı Necati ve 

Ali Rıza diye hatırlayın olur 
mu :):):)  ?

Hepinize mutlu bir okul yılı 
dileğimle…

(Bu hikâye okulun açılma-
sına bir hafta kaldığı için kısal-
tılmıştır.) 

Yenigün Gazetesi Çocu-
kistan’ı Sundu

ÇOCUKLARA ÖYKÜLER

haber@konyayenigun.com
M. FAHRİ ALTINOK

Taşkentli bıçakçılar geleneği sürdürüyor

Eski usullerle yapılan bıçakla-
rın bir marka haline geldiği Taş-
kent’te, bu gelenek yaşatılmaya 
devam ediyor. Bıçak Ustası Ali 
Çamtaş, yaptıkları bıçakların bir-
çok şehirde satışa sunulduğunu 
söyledi.

Konya’nın uzak ve dağlık ilçele-
rinden biri olan Taşkent, doğal gü-
zelliklerinin yanında, ilçedeki farklı 

üretim merkezleriyle de dikkat çe-
kiyor. Bunlardan biri de el yapımı 
bıçak imalatı yapan ustalar. Yıllar-
dır Taşkent’te geleneksel usullerle 
bıçak üretimi yapan Ali Çamtaş, 
kaliteli bıçak üretimi ile ilgi odağı 
oluyor. Özellikle Taşkent’e gelen 
misafirler, el yapımı bıçaklardan 
almadan gitmiyor. Yaptıkları bı-
çaklarla “Taşkent Bıçağı” olarak bir 

maka haline geldiklerini belirten 
Bıçak ustası Ali Çamtaş, bu konuda 
oldukça iddialı olduklarını söyledi. 

MİSAFİRLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR 
Bıçak Ustası Ali Çamtaş yaptığı 

açıklamada, bıçaklarının en önemli 
özelliğinin eski usullere göre yapıl-
ması olduğunu belirterek şunları 
kaydetti, “Bu bıçakları özel yapan 
el yapımı, dövme olmasıdır. Ben 2. 

Kuşağım bu meslekte. Babamdan 
devraldım. Bu bıçaklar oldukça 
kaliteli ve keskindir. Bu nedenle, 
Taşkent’e gelen yerli misafirleri-
mizin ilgisini çekiyor. Gelen mi-
safirlerimiz bıçaklardan almadan 
gitmiyor” dedi. 

ÖZEL SİPARİŞLER DE YAPIYOR 
Bıçaklarının birçok bölgeye 

giderek satışa sunulduğunu söy-

leyen Çamtaş, “Konya, Antalya, 
İzmir’e kadar gidiyor bıçaklarımız. 
Sipariş üzerine özel üretimler de 
gerçekleştiriyoruz. Bu özel üretim-
lere kılıç da dahil. İsteğe göre kılıç 
üretimi de yapıyoruz. Bu konuda 
Bursa çok iyi bir yerde. Bursa’daki 
üretimin yanında bizimki bir şey 
değil ama biz eski usullerle yap-
maya devam ediyoruz. 1,5 günde 

30 bıçak çıkartıyoruz. Saplarını 
çektiriyorum. Özel siparişler olursa 
onları da kendim yapıyorum. Daha 
çok saplarda ceviz ve gül ağacı 
kullanıyorum” diye konuştu. Tek 
başımıza çalıştığını ve eleman bul-
makta zorluk yaşadıklarını belirten 
Çamtaş, “Yeni neslin bu meslekle-
re merakı yok” ifadelerini kullandı. 
n HARUN YILMAZ

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir ekonomideki ve piyasadaki 
göstergelerin altının gramının önümüzdeki dönemlerde artacağına yönelik olduğunu belirtti

Yatırımcıya altın çağrısı

Konya Sarraflar ve Kuyumcular 
Derneği Başkanı Mehmet Kuşde-
mir altının gramının önümüzdeki 
dönemlerde artacağına dikkat çekti.  
ABD ve Çin arasında artan ticaret 
gerilimi dolar ve altın fiyatlarının 
yükselmesine sebep oldu. Ameri-
ka ile Çin’in ticari anlaşmazlıkları 
bugün bütün dünyadaki ürünlerde 
olduğu gibi altında da ivme hareket-
lerine yol açıyor. Konya Sarraflar ve 
Kuyumcular Derneği Başkanı Meh-
met Kuşdemir düğün ve yatırım ya-
pacaklara altın yükselmeden yapa-
cakları yatırım ile karlı çıkacaklarına 
dikkat çekti. Kuşdemir işlerinin ge-
çen seneye göre yüzde 40 civarında 
azaldığına da dikkat çekti. 

‘ALTINA YATIRIM 
YAPANLAR KAZANÇLI’

Amerika ile Çin arasında ticaret 

savaşı müthiş şekilde devam ediyor. 
Bazen üstü örtülü şekilde bazen de 
açık şekilde.  Altının bu borsadaki 
ürünlere ek olarak artısı güvenilir bir 
liman olması ve her ortamda rahat-
lıkla tedavüle girip nakit para yerine 
geçebilmesi. Amerika ile Çin’in tica-
ri anlaşmazlıkları bugün bütün dün-
yadaki ürünlerde olduğu gibi altında 
da ivme hareketlerine yol açtı. Son 2 
aydır Çin’in Amerika’nın yaptıkları-
na karşılık vermesi ve bazı ülkeler-
deki işsizlik, dış ticaret gibi verilerin 
olumsuz çıkması fiyatın yükselme-
sine yol açtı. Bizler altının yıl sonu-
na kadar 300 -330 lira seviyelerini 
göreceğini tahmin ediyoruz. Altın 
yatırım yapacak açısından ciddi bir 
yatırım aracı. Altına güvenerek altı-
na yatırım yapanlar bugün kazançlı. 
Altının gramında 10-20 TL civarın-

da kazanç elde ettiler. Altın yatırım 
açısından güvenilir. Yatırımcısı açı-
sından güvenilir bir liman olduğu-
nun göstergesi.

‘İŞLERİMİZDE DÜŞÜŞLER VAR’
Düğün sezonunda olunması 

rağmen işlerde geçen yıllara göre 
yüzde 40’lık düşüşler meydana 
geldiğini dikkat çekerek, “ Şuanda 
harmanın kalktığı düğün sezonun 
açıldığı bir aydayız. Bu aylarda 
düğün yapacak kişiler için zor bir 
durumdayız.  Bu durum bizlere de 
yansıyor. Geline takılan bilezikler 
ve takılar sayı her geçen gün dü-
şüyor. Bu da esnaflarımız için zor 
bir durum.  Geçtiğimiz yıllara göre 
sektörümüzde yüzde 40 oranında 
düşüş var. Altın yükseldikçe altın 
takma oranı düşerken ödenen ra-
kam artıyor. Bizler özellikle düğün 

yapacak ailelerin altınlara Önce-
lik vermesini ve erken almasında 
fayda olduğunu belirtmek isterim.  
Özellikle düğünlerde çiftlere takılan 
altınların da yatırım konusunda de-
ğerlendirilmesinin önemli olduğu-
nu da vurguluyorum” dedi.

‘BU FİYATLARI ARAYACAĞIZ’
Kuşdemir, fiyatların yakın za-

man içerisinde daha da artacağını 
söyleyerek, “Fiyatların düşeceği ko-
nusunda ümitli değiliz. Bu fiyatları 
arayacağımız kanaatindeyiz. Çok 
uzun vadede değil. Bizden bu konu-
daki daha önde olan borsa ve yatırım 
uzmanları 300, 320 lira seviyelerini 
telaffuz etmeye başladı. Yılbaşına 
kalmayacak kanaatindeyim. Düş-
mesi için ortalığın sakinleşmesi la-
zım” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Sevimli oğlak sahibine yol arkadaşı oldu

Beyşehir ilçesinde 70 yaşındaki 
Turan Güler, evinde beslediği 4 aylık 
oğlağı ile adeta çocuğu gibi ilgileni-
yor. Tek katlı evinde yalnız yaşayan 
Güler, oğlağını biberonla besliyor.  
Sahibinin peşinden bir an olsun ay-
rılmayan hayvan, yaşlı adam ile gez-
meye çıktığı mahallede çocuklarla 
oynamaktan da keyif alıyor. Güler, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, se-
vimli oğlağın kendisine yol arkadaşı 
olduğunu söyledi.

Oğlayı çocuğu gibi gördüğünü 

anlatan Güler, “Aldığımda daha çok 
küçüktü. Süt bile içemiyordu, bibe-
ronla besledim. Evde bakarken altı-
na bez bağlıyordum. Şimdiye kadar 
yanımda kalıyordu ama biraz bü-
yüdü. Artık odaları ayırıyoruz.” diye 
konuştu.

Birbirlerine çok bağlandıklarını 
vurgulayan Güler, “Odama geldi-
ğinde oradan oraya zıplıyor, oynu-
yor. Evin dışında ipini salıyorum, 
arkamdan geliyor. Uzaklara, çarşıya 
bile götürüyorum. Antalya’da 4 to-

runum var ama burada yalnızım. 
Bazen çalışmak için iş çıkıyor ama 
bırakıp gidemiyorum. Birlikte evin 
yakınındaki parka gidiyoruz. Orada 
çocukların arasında oynuyor.” ifade-
lerini kullandı. 

‘MAHALLENİN MASKOTU OLDU’
Güler, hayvanları çok sevdiğini, 

oğlağı ile arasında ayrı bir bağ oldu-
ğunu dile getirerek, şunları kaydetti: 
“Sevimliliğiyle mahallenin maskotu 
oldu. Kavun, karpuz gibi meyve ka-
bukları verenler oluyor. ‘Kesip yiye-

lim’ diyenlere, ‘Ben bunu kesemem’ 
diyorum. ‘Bize satın’ diyenler de çok 
oluyor ama vermiyorum. Hayatta 
olduğum sürece birlikte olmaya de-
vam edeceğiz. 

Mahalle sakinleri de ona alıştı. 
Görenler beslememe yardımcı olu-
yor, seviyor, yanından uzun süre ay-
rılmıyor. Zaman zaman apartmanla-
rın arasında geziniyor, merdivenlere 
kadar girip çıkıyor. Hepimiz onu çok 
seviyoruz.”
n AA

Türkiye Sakatlar Derneği Kon-
ya Şubesi, çalışmalarını sürdürü-
yor. Dernek son olarak 3 engelli 
vatandaşa akülü araba ve teker-
lekli sandalye hediye etti. Türkiye 
Sakatlar Derneği Konya Şubesi 
hizmet binasında gerçekleştirilen 
törenle; 9 yaşındaki Elif Çalık’a 
tekerlekli sandalye, 7 yaşındaki 
Rana Keklikçi’ye tekerlekli sandal-
ye ve 20 yaşındaki Ramazan Enes 
Çakan’a da akülü araba hediye 
edildi. Selçuk Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi’ni kazanan ve bu yıl 
üniversite eğitimine başlayacağı 

belirtilen Ramazan Enes Çakan’ın, 
akülü araba ile ödüllendirildiği bil-
dirildi. Hediyelerin verilmesinin 
ardından açıklamalarda bulunan 
Türkiye Sakatlar Derneği Konya 
Şube Başkanı Ahmet Mıhçı, der-
nek olarak çalışmalarının devam 
ettiğini söyledi. Engellilerin yanla-
rında olmaya gayret gösterdikleri-
ni, engellilerin hayatlarını kolaylaş-
tırmak için çalıştıklarını söyleyen 
Mıhçı, tekerlekli sandalye ve akülü 
araba hediye etmeyi sürdürecekle-
rini kaydetti. 
n EMİNE ÖZDEMİR

3 engelli vatandaş
daha sevindirildi
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Toprak altında kalan 2 çocuğun
cenazesi Suriye’ye gönderildi

Çaldığı su motoruyla 
birlikte yakalandı

Ereğli ilçesinde dere yatağın-
da oynarken  kayan toprağın altın-
da kalan Suriye uyruklu Abdurrah-
man Abdi (7) ile Ali Berkel’in (8) 
cenazeleri ülkelerine gönderildi. 
Yaralanan kardeşleri Riyad Abdi 
(11) ile Muhammet Berkel (12) 
ise tedavilerinin ardından taburcu 
oldu. 

Olay, dün saat 18.15 sırala-
rında, Aziziye Mahallesi Çayağzı 
mevkiindeki dere yatağında mey-
dana geldi. Aynı bölgede tarım 
işçisi olarak çalışan ve çadırlarda 
barınan Suriye uyruklu ailelerin 
çocukları Abdurrahman Abdi, kar-
deşi Riyat Abdi, Ali Berkel ve kar-
deşi Muhammet Berkel dere ya-
tağında oynamaya başladı. Oyun 
esnasında 4 çocuk, dere yatağına 

akan suyun aşındırması sonucu 
kayan toprağın altında kaldı. Duru-
mu fark eden aileler toprak altında 
kalan çocukları, müdahale ederek 
kurtardı. İhbar üzerine jandarma 
ve sağlık görevlisi olay yerine sevk 
edildi. Çocuklardan Abdurrahman 
Abdi ve Ali Berkel sağlık görevli-
lerinin tüm müdahalesine rağmen 
boğulma sonucu yaşamını yitirdi. 
Riyad Abdi ve Muhammet Berkel 
de ambulanslarla Ereğli Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 çocuk ya-
pılan tedavilerinin ardından tabur-
cu oldu. Ölen Abdurrahman Abdi 
ve Ali Berkel’in cenazeleri ise otop-
sinin ardından ailelerine teslim 
edildi. Ölen 2 çocuğun ülkelerinde 
toprağa verileceği belirtildi. 
n DHA

Seydişehir ilçesinde, bahçe-
den çaldığı su motorunu bisikleti-
ne yükleyip, kaçan Emrah B. (22), 
500 metre sonra devriye görevin-
deki polis ekiplerince yakalandı.  
Olay, gece saatlerinde, Alaylar 1 
Mahallesi’ne meydana geldi. Em-
rah B., evin bahçesinde gördüğü 
su motorunu bisikletine yükleyip, 
kaçmaya başladı. Yaklaşık 500 
metre gittikten sonra karşısına 
devriye görevi yapan Suç Önle-
me ve Soruşturma Büro Amirli-
ği’ne bağlı ekip çıktı. Emrah B.’nin 
durumundan şüphelenen polis, 
yaptığı araştırmada, su motoru-
nu çaldığını belirledi. Emrah B., 
gözaltına alınırken, yapılan üst 
aramasında ise içime hazır, paket 
halinde 5 gram eroin bulundu. 

Emrah  B.’nin, su motorunu uyuş-
turucu satın almak için çaldığını 
söylediği öğrenildi. 
n DHA

Konya’nın Karatay ve Seydişehir ilçeleriyle Aksaray’da dikkatsizlik ve kural ihlali sonucu 
meydana gelen 4 ayrı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 11 kişi de yaralandı

4 kazada 2 kişi öldü, 1’i 
ağır 11 kişi yaralandı

Dikkatsizlik ve kural ihlali ka-
zaları, kazalar da üzücü sonuçları 
beraberinde getirmeye devam edi-
yor. Yapılan tüm uyarılara ve alınan 
tedbirlere rağmen kazaların önüne 
geçilemiyor. Konya Aksaray yolunda 
meydana gelen kazada 2 kişi haya-
tını kaybetti. Aksaray’da göçmenleri 
taşıyan otobüsün yoldan çıkması so-
nucu 5 kişi yaralandı. Seydişehir’de 
ise iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 
kişi yaralandı. Aksaray’da meydana 
gelen başka bir kazada ise 1’i ağır 3 
kişi yaralandı. 
KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 
Konya Aksaray yolunda önünde-

ki kamyona çarpan otomobilin sürü-
cüsü Mustafa Abur (24) ve yanında-
ki Muhammet Tunahan Topal (25) 
yaşamını yitirdi.  Kaza, saat 07.30 sı-
ralarında Konya- Aksaray karayolu-
nun 46’ncı kilometresinde meydana 
geldi. Mustafa Abur yönetimindeki 
68 AAS 434 plakalı otomobil, önün-
deki Hamca Avcı’nın (42) kullandığı 
42 DN 799 plakalı kamyona arkadan 
çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, 
sürücü Mustafa Abur ve yanındaki 
Muhammet Tunahan Topal, olay 
yerinde yaşamını yitirdi. İki kişinin 
cansız bedeni itfaiye ekiplerinin mü-
dahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıl-
dı. Soruşturma sürüyor.

GÖÇMENLERİ TAŞIYAN OTOBÜS 
YOLDAN ÇIKTI: 5 YARALI 

Aksaray’da göçmenleri taşıyan 
otobüsün yoldan çıkarak tarlaya gir-
mesi sonucu 2’si görevli asker, 3’ü 
yabancı uyruklu göçmen olmak üze-
re 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 
sularında Aksaray-Adana karayo-
lunun 35. kilometresinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.Ç. 
idaresindeki 07 GSA 85 plakalı oto-
büs, İstanbul Tuzla’dan Kahraman-
maraş’a gitmek üzere 38 yabancı 
uyruklu göçmen ve 6 görevli ile yola 
çıktı. Aksaray’da sürücünün direksi-
yon hakimiyetini kaybetmesi sonu-
cu yoldan çıkan otobüs tarlaya girdi. 
Bir süre tarla içerisinde giderek du-
ran otobüste bulunan görevli asker-
ler O.Ş. (26) ve M.A. (27) ile 3 göç-
men yaralandı. Kaza ihbarı üzerine 
olay yerine sağlık, polis ve jandarma 
ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi 
ambulanslarla Aksaray Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza 
yerindeki diğer göçmenler ise bir 
süre otobüste bekletildikten sonra 
jandarma araçları ile Taşpınar Jan-
darma Karakoluna götürüldü. Yara-
lıların sağlık durumunun iyi olduğu 
öğrenilirken, kaza ile ilgili soruştur-
ma başlatıldı.

2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI
KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Seydişehir ilçesinde meydana 

gelen trafik kazasında 3 kişi ya-
ralandı. Kaza, Seydişehir-Konya 
karayolu Çavuş Mahallesi yakın-
larındaki kavşakta meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, M.A. idare-
sindeki 55 PH 761 plakalı otomobil 
ile M.A.B. idaresindeki 42 K 0770 
plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. 
Kazada araç sürücüleri ile 42 pla-
kalı otomobilde bulunan sürücü-
nün eşi M.B. yaralandı. Kaza ihbarı 
üzerine olay yerine sağlık ve polis 
ekipleri sevk edildi. Kazada yara-
lananlar ambulanslarla Seydişehir 
Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili 
soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİLE ÇARPMAMAK 
İSTEDİ, FACİAYA NEDEN OLDU 
Aksaray’da ışıkta bekleyen ara-

ca çarpmamak için manevra yapan 
sürücü, bisikletli çocuğu çarptıktan 
sonra park halindeki başka bir ara-
ca, yolun kenarında ağaca ve bir iş 
yerinin duvarına çarparak durabil-
di. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Meh-
met Akif Ersoy Mahallesi Alpas-
lan Türkeş Bulvarı’nda meydana 
geldi. Ahmet Canlıer (28), yöneti-
mindeki 68 BB 972 plakalı otomo-
bille, kırmızı ışıkta bekleyen araca 
çarpmamak için direksiyonunu 
sağa çevirdi. Bu sırada sürücünün 
kontrolünden çıkan otomobil, önce 
yolun sağındaki bisikletli Recep 
Bıyık’a (12) çarptı. Sonra park ha-
lindeki 68 BS 915 plakalı bir oto-
mobille, yolun kenarındaki ağaca 
çarpan otomobil, ardından bir iş 

yerinin duvarına çarpıp durabildi.
Kazada sürücü Ahmet Can-

lıer, ağabeyi Adem Canlıer (34) 
ve bisiklet sürücüsü Recep Bıyık 
yaralandı. Yaralılar ambulanslar-
la Aksaray Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye 
alınan yaralılardan Recep Bıyık’ın 
hayati tehlikesinin devam ettiği 
belirtildi.

OĞLUMU BANA 
GÖSTERMİYORLAR DİYE AĞLADI 

Recep Bıyık’ın kazada yaralan-
dığı öğrenen babası Derya Bıyık ise 
hastaneye geldi. Derya Bıyık acil 
servis önünde ‘’Recebime otomo-
bil çarpmış. Oğlumu bana göster-
miyorlar’’ diyerek ağladı. Kaza ile 
ilgili soruşturma sürüyor.
n İHA / DHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
30 Ağustos 2019 Cuma  • Yıl: 12 • Sayı: 3733

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK
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Denetimli serbest hükümlüler, parkları temizledi
Adalet Bakanlığı ile Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde 
düzenlenen “Denetimli Serbestlik 
Temiz Çevre Projesi” kapsamında 
Konya’da denetimli serbestlikten 
yararlanan hükümlüler, kent mer-
kezindeki parkların temizlik işlerini 
yaptı.

Türkiye’de eş zamanlı olarak 
81 ilde yapılan “Denetimli Serbest-
lik Temiz Çevre Projesi” faaliyet-
leri kapsamında, Konya Açık Ceza 
İnfaz Kurumu ve Konya Denetimli 
Serbestlik Müdürlüğü tarafından 
organize edilen etkinlikte hüküm-
lüler, Karatay ilçesinde bulunan 
Adalet Parkı’nın temizliğini yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, gazetecilere 
yaptığı açıklamada projeyi Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ile Adalet Ba-
kanlığının ortaklaşa yürüttüğünü 
söyledi.

Projede emeği geçenlere te-
şekkür eden Altay, şöyle konuştu: 
“Bugün burada mahkumlar bir 
parkımızı temizliyor. Böyle bir pro-
jenin ve toplumsal faydanın parçası 
oldukları için kendilerine teşekkür 
ediyorum. Tabi oluşan atıkların da 

Sıfır Atık Projesi kapsamında ay-
rıştırılması son derece önemlidir. 
Konya, belediyecilik faaliyetlerinin 
en yüksek olduğu iller arasında yer 
alıyor. Bu manada çok büyük park-
lara sahibiz. Başsavcılığımızın du-
yarlılığına da teşekkür ediyorum. 

Önemli olan parklardaki temizliği, 
kullananların sağlamasıdır. Bu an-
lamda çok mesafe katettik. İnşallah 
bundan sonra bu duyarlılıkla ve 
bilinçle parklarımızda temizliğe ih-
tiyaç kalmayacaktır.”

Konya Cumhuriyet Başsavcısı 

Ramazan Solmaz da Konya halkı-
nın çevreye karşı duyarlı olduğunu 
belirtti. Bu tür projelerin topluma 
fayda sağladığını dile getiren Sol-
maz, “Bugün, 20 açık cezaevi mah-
kumu ile denetimli serbestlikten 
yararlanan ve çalışma cezası alan 

20 arkadaşımız olmak üzere top-
lam 40 kişi bu parkın temizliğini 
yapıyor. Dün ve önceki gün de ar-
kadaşlarımız iki parkta daha çalış-
ma yaptı. Bu konuda emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu. n AA

Halkapınar’da İvriz Sulama Ba-
rajı ‘’Ekoloji ve Balıkçılık Çalıştayı’’ 
düzenlendi. Kaymakamlık toplantı 
salonunda gerçekleştirilen çalış-
tayda, İvriz Barajında Asayiş, çevre 
temizliği, Doğal hayatı koruma, Su 
ürünleri ve Amatör olta balıkçılığı-
nın güncel sorunları ile eko sistemin, 
biyo çeşitliliğin korunması konula-
rında sorunlar ve çözüm önerileri 
konuşuldu.

Çalıştay açılış konuşmasını ya-
pan Halkapınar Kaymakamı Yunus 
Emre Bozkurtoğlu şunları söyledi. 
‘’İvriz barajına balık tutmaya gelen 
vatandaşımızın can ve mal güven-
liği bizim en öncelikli meselemizdir. 
Geçmişte çok sayıda boğulma ve 
ölüm olaylarını unutmadan, balıkçı-
lığın düzenli bir şekilde işleyebilmesi 
için bakanlığımızın belirlediği yönet-
melikler ve tebliğler çerçevesinde 
çalışmalarımız devem edecek. Bara-
ja gelen vatandaşların güle oynaya 
balık tutabileceği, stres atıp, piknik 
yapabileceği bir ortam sağlaya bilme 
amacındayız. Diğer taraftan da olası 
tehlike ve risklerin yanı sıra da ka-
çak avcılık ve usulsüz avlanma gibi 
konularda da önleyici tedbirlerimizi 
devam ettirmek istiyoruz.’’ dedi.

Toplantı sonrasında İvriz Bara-
jı’nda denetimlerin devam etmesi, 

amatör balıkçılık için ayrılan bölge-
nin genişletilmesi, baraj civarında 
huzur ve asayişin sağlanması ve 
muhtemel suçlarla ilgili önleyici ted-
birlerin arttırılması konuları karara 
bağlandı.

Çalıştay sonuç raporunun önü-
müzde ki günlerde kamuoyu ile pay-
laşılacağı bildirilirken. Kaymakamlık 

toplantı salonunda düzenlenen ça-
lıştaya Halkapınar Belediye Başka-
nı Mehmet Bakkal, Konya İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri 
Şube Müdürü Yücel Doğan, DSİ 
Ereğli Şube Müdürü Abdullah Buğ-
rahan Göksoy, Avrasya Amatör ve 
Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu 
Başkanı İlhan Bal, İvriz Barajı Su 

Ürünleri Kooperatif Başkanı Cumali 
Yurter, Halkapınar Amatör Olta Ba-
lıkçılığı ve Su Hayatı Koruma Der-
neği Başkanı Mustafa Erdaş, DSİ 4. 
Bölge ve 43. Şube Müdürlüğü yetki-
lileri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 
yetkilileri katıldı.
n AA

Sarıkeçili Yörükleri’nin 
dönüş yolculuğu başladı

Okulların güvenliği
için toplantı yapıldı

Bozkır ilçesi ve çevresindeki 
yaylalara ilkbahar aylarında göç 
edip gelen Mersin’in Sarıkeçili 
Yörükleri geri dönüşe geçti. Mer-
sin bölgesinde halen konargöçer 
yaşam süren yörüklerin son tem-
silcilerinden Sarıkeçili yörükleri, 

havaların soğumaya başlamasıyla 
Bozkır ve çevresinde dört aydır 
yaşadıkları yaylaları arkalarında bı-
rakarak, Mersin yaylalarına doğru 
yüzlerce keçi ve deveden oluşan 
sürüleriyle uzun ve zorlu dönüş 
yolculuğuna başladı. n AA

Seydişehir İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü’nde okulların güvenliği 
toplantısı yapıldı. Toplantıya Kay-
makam Aydın Erdoğan, Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuri-
yet Başsavcısı İzzet Kardoğan, İlçe 
Jandarma Komutan Vekili Astsu-
bay Ufuk Memiş ve İlçe Emniyet 
Müdürü Kasım Özdemir katıldı. 
Okulların açılmasına az bir zaman 
kala 2019-2020 eğitim öğretim 
yılında okul güvenliğinin sağlan-
ması, ilçede huzur ve güvenin ar-
tırılması için yapılması gerekenle-
rin konuşulduğu toplantıda; okul 

çevrelerindeki güvenlik tedbirle-
rinden taviz verilmemesi, park ve 
bahçelerin ışıklandırılması ve yaya 
geçitlerinin tekrar gözden geçiril-
mesi gibi konuların da ele alındı-
ğı öğrenildi. İlçe dahilinde yoğun 
şekilde sürdürülen uyuşturucu ve 
bağımlılıkla mücadelede okul çev-
relerinde alınan önlemlerin kararlı-
lıkla uygulanmaya devam edilme-
sinin de kararlaştırıldığı toplantıda, 
ilçenin güvenliğinin ve huzurunun 
eksiksiz şekilde sağlanması için 
karşılıklı fikir alışverişinde bulunul-
duğu bildirildi. n AA

Antalya’nın Manavgat ilçesinden, atalarının doğduğu Konya’nın Seydişehir ilçesine gelerek yılın 6 ayını bura-
da geçiren emekli öğretmen Ahmet Çelik, Yörük geleneğini gelecek nesillere aktarmak için çaba sarf ediyor

Emekli öğretmen Yörük 
geleneğini yaşatıyor

Yılın 6 ayını Konya’nın Seydişe-
hir ilçesinde geçiren emekli öğret-
men Ahmet Çelik, doğduğu toprak-
lara geri dönüp  Yörük geleneğini 
devam ettirmeye çalışıyor. Antal-
ya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan 
69 yaşındaki Çelik, her ilkbaharda 
dedelerinin de doğduğu Seydişehir 
ilçesindeki Taraşçı Mahallesi’ne ge-
lerek bin 825 rakımlı Rezebeli De-
miroluk bölgesinde yaşıyor. 

Kendisini “Bozahmatlar Yörü-
ğü” olarak tanıtan Çelik, her yılın 
nisan ayında göçebe geldiği Reze-
beli’nde yaklaşık 6 ay çadır kurarak, 
koyun ve keçi otlatıyor. 

Bir taraftan çocukluk anıları-
nı tazeleyen bir taraftan da Yörük 
geleneğinin gelecek nesillere akta-
rılmasını sağlamaya çalışan Çelik, 
Antalya’dan buraya gelirken arı ko-
vanları, koyun, keçi ve tavukları ile 
köpeğini de beraberinde getiriyor.  
Bir şiir kitabı da bulunan Çelik, şi-
irlerini besteleyerek sazı eşliğinde 

seslendiriyor. 
Çelik, severek yaptığı öğretmen-

lik mesleğinden emekli olmasının 
ardından Manavgat’a yerleştiğini, 
yaz aylarında ise Toros Dağları’nda 
yaşadığını belirtti.  Eskisi gibi Yörük-
lerin kalmadığını, birçoğunun yerle-

şik düzene geçtiğini belirten Çelik, 
her yıl yaylalarda Yörük kültürünün 
yaşatılması için şölenlerin düzenlen-
diğini dile getirdi. 
‘YAYLALARDA OLMAZSAK ÖLÜRÜZ’

Çelik, kendi çapında bu kültü-
rün devamını sağlamak için çaba 

sarf ederek örnek olmaya çalıştığını 
anlatarak şöyle devam etti: “Keçi ve 
koyun sağmak, hayvan yetiştirmek 
bizim kültürümüzde olan şeyler. 
Bunu yaparken yakın zamanda arı-
cılığa da başladım. Yiyebileceğimiz 
organik balımızı üretmek için arı-
cılık öğreniyorum. Biz bu kültürün 
tükenmemesi için devam ettirmeye 
çalışıyoruz. Eski kültürü yaşatmak 
için yaylalara çıkıyoruz. Saz çalmayı 
seviyorum, doğada olmayı seviyo-
rum. Buralarda olmak bana keyif 
veriyor, mutlu ve sağlıklı oluyorum. 
Vaktimi kitap okuyarak, şiir yazarak 
ve beste yaparak geçiriyorum. Do-
ğada olmak bizim genlerimizde olan 
bir özellik... Doğada olmazsak, yay-
lalarda olmazsak ölürüz.” 

Piknik için bölgeye gelen aile ve 
çocukların ilgisinden memnun olan 
Çelik, çocuklara da anlattığı hikaye 
ve okuduğu şiirlerle de Yörük kültü-
rünü aşılamaya çalışıyor.
n AA

İvriz Barajı’nda önleyici tedbirler alınacak
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ZAYİ
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden aldığım öğrenci kimlik kartımı kaybettim, 

hükümsüzdür

MUHAMMED TALHA MİRZA

Z-513

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

EKERLER ALÜMİNYUM 
SANAYİ TİC. A. Ş.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 
• 40 yaşını aşmamış
• En az Lise mezunu ,

• Askerlikle sorunu olmayan , 
• Alüminyum üretim ve döküm 
konusunda tecrübeli el hadde 

operatörü/adayları  
VASIFLI - VASIFSIZ elemanlar

• Çay ve Temizlik işlerine 
bakacak 

• 25-40 yaş arası
BAYAN eleman arıyoruz

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Konya OSB 101. Cd. No: 9/1 
Selçuklu/KONYA

0332 501 12 12

AKKO MAKİNA TAKIM HIRDAVAT SAN. VE TiC. LTD. ŞTİ.
Konya Organize Sanayi Bölgesi Işıktepe Sokak 

No: 6 P.K. 42250 Selçuklu - Konya
Tel: +90 332 239 17 57

TAŞLAMA 
MAKİNESİNDE 

ÇALIŞACAK

TAŞLAMA 
OPERATÖRÜ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
aranıyor.

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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İRŞAD Dayanışma Vakfımız 
evlerine belli sayıda erkek 
ve kız öğrenci alınacaktır

Vakfımızda akşam yemeği 
ve kahvaltı verilmektedir

İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

İrtibat Tel: 0332 352 42 13
0505 772 15 93 - 0505 772 15 94

Aziziye Cad. Ayanbey Sk. Sültem İşhanı 26/101 
Karatay/KONYA

AK Parti 24. Dönem Konya Milletvekili Kerim Özkul’un abisi, Eski Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’nun da teyzesinin oğlu İşadamı Şakir Özkul, Hakk’a yürüdü

Özkul ailesinin acı günü

AK Parti 24. Dönem Kon-
ya Milletvekili Kerim Özkul’un 
abisi, Eski Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun da teyzesinin 
oğlu Ahu Metal Kurucu Ortak-
larından İşadamı Şakir Özkul 
(75), bir süredir tedavi gördü-
ğü hastanede rahatsızlığına 
yenik düşerek hayatını kay-
betti. Merhum Şakir Özkul’un 
cenazesi dün ikindi namazına 
müteakip Sille Ak Camii’nde 
kılınan cenaze namazı sonrası 
Sille Mezarlığı’na defnedildi. 
Cenazeye 62., 63. Hükümet-
lerin Başbakanı Prof. Dr. Ah-
met Davutoğlu, AK Parti Kon-
ya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
Konya Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Tahir Büyükhelvacı-
gil, Hadim Belediye Başkanı 
Ahmet Hadimioğlu, iş ve si-
yaset dünyasından çok sayıda 
isim katıldı. Tekbir ve dualarla 
omuzlarda taşınan merhum 
Özkul’un cenazesi, yine dua-
larla toprağa verildi. Yenigün 
Gazetesi olarak merhum Şakir 
Özkul’a Allah’tan rahmet, ai-
lesine ve yakınlarına baş sağ-
lığı ve sabır diliyoruz.
n MEVLÜT EGİN 

ŞAKİR ÖZKUL’un

vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 

yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

AK Parti Konya eski Milletvekili 
Kerim ÖZKUL’un abisi, 
Eski Başbakan Ahmet 

DAVUTOĞLU’nun 
teyzesinin oğlu 

İşadamı
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Konya Hazır Beton Genel Müdürü, 
ASKON Konya Şube Başkan Vekili

 Ali UMUR’un
 

babası

Mevlüt 
UMUR’un

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Bozkır Soğucak eşrafından

Abdurazak ÜNAL’ın
 

eşi

Serpil 
ÜNAL’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Konya Hazır Beton Genel Müdürü, ASKON Konya Şube Başkan Vekili Ali Umur’un babası 
Mevlüt Umur Hakk’a yürüdü. Merhum Umur’un cenazesi dualarla defnedildi 

Bozkır Soğucak eşrafından Abdurazak Ünal’ın eşi Serpil Ünal Hakk’a yürüdü. 
Merhume Serpil Ünal’ın cenazesi tekbir ve dualarla toprağa verildi 

Ali Umur’un babası
Hakk’a yürüdü

Soğucaklı Ünal 
ailesinin acı günü

Konya Hazır Beton Genel Mü-
dürü, ASKON Konya Şube Başkan 
Vekili Ali Umur’un babası Mevlüt 
Umur vefat etti. Rahatsızlığı ne-
deniyle bir süredir tedavi gördüğü 
hastanede hayata gözlerini yuman 
Mevlut Umur, 76 yaşında ve 3 ço-
cuk babasıydı. Merhum Mevlüt 
Umur’un cenazesi dün öğle nama-
zına müteakip Külahçı Camii’nde 
kılınan cenaze namazı sonrası Hacı 
Fettah Mezarlığı’nda toprağa veril-
di. Cenazeye merhumun çok sayı-
da seveni katıldı. Yenigün Gazetesi 
olarak merhuma Allah’tan rahmet 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Bozkır Soğucak eşrafından Ab-
durazak Ünal’ın eşi Serpil Ünal (71) 
Hakk’a yürüdü. Merhume Serpil 
Ünal’ın cenazesi dün öğle namazına 
müteakip Külahcı Camii’nde kılınan 
cenaze namazının ardından Hacı 
Fettah Mezarlığı’na defnedildi. Ünal 
ailesini acılı günlerinde akrabaları, 
sevenleri ve dostları yalnız bırakma-
dı. Eşini kaybetmenin üzüntüsünü 
yaşayan Abdurazak Ünal, ayakta 
durmakta zorluk yaşadı. Çocukları 
ve torunları tarafından teselli edilen 
Abdurazak Ünal, hayat arkadaşı için 
dua etti. Tekbirlerle omuzlarda taşı-
nan merhume Serpil Ünal’ın cenaze-
si dualarla toprağa verildi. Merhume 

Ünal 2 çocuk annesiydi. Yenigün Ga-
zetesi olarak merhume Serpil Ünal’a 
Allah’tan rahmet, başta Abdurazak 

Ünal olmak üzere Ünal ailesine ve 
sevenlerine baş sağlığı ve sabır dili-
yoruz. n ABDULLAH AKİF SOLAK
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31 Mart seçimlerinin ardından teşekkür turuna başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Eylül Pazar günü Konyalılarla kucaklaşacağını dile getiren 
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, “Sayın Cumhurbaşkanımız’ın Konya ziyaretinde müjdelerine hep birlikte şahit olacağız” dedi

Angı: Müjdeleriyle gelecek
AK Parti Konya İl Başkanı Ha-

san Angı, AK Parti Konya İl Kadın 
Kolları Başkanı Esra Doğan ve AK 
Parti Konya İl Gençlik Kolları Baş-
kanı Ahmet Murat Koru ile birlikte 
partisinin il binasında düzenlediği 
basın toplantısında Cumhurbaşkanı 
ve AK Parti Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Konya ziyaretine 
ilişkin bilgi verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 31 
Mart yerel seçimleri sonrası ‘va-
tandaşlara teşekkür’ ziyaretlerine 
başladığını belirten Angı, “Büyük-
şehirler olarak baktığımızda en 
yüksek oyun alındığı Konya’mıza 
da bu ziyaret bekleniyordu. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın programı 1 
Eylül itibarıyla inşallah gerçekleşe-
cek. Konya’ya teşrif edecekler ve 
14.30’da da Mevlana Meydanı’nda 
toplu açılışlarımızı ve mitingimi-
zi yapmış olacağız. Büyükşehirler 
içinde Cumhur İttifakının en yüksek 
oy oranını yakaladığı Konya’mızda 
Cumhurbaşkanımızın gerçekleşti-
receği teşekkür ziyaretinde de hep 
birlikte olmayı arzu ediyoruz. Teş-
kilatlar olarak bizde tüm ana ka-
deme kadın ve gençlik kollarımızla 

yüksek bir tempoyla hazırlıklarımızı 
yürütüyoruz. İnşallah Pazar günü 
de Sayın Cumhurbaşkanımızı şeh-
rimizde en güzel şekilde misafir 
edeceğiz. Mitingimizin ardından 
Sayın Cumhurbaşkanımızın katı-
lımları ile partimizin kuruluşundan 
bu yana AK kadrolarda yer almış, 
değişik kademelerde görevler üst-
lenmiş arkadaşlarımızla bir araya 
geleceğiz” diye konuştu.

‘HEMŞEHRİLERİMİZİ BEKLİYORUZ’
Cumhurbaşkanımızın Konya 

programının önemine dikkat çe-
ken Angı,“İlk günden beri bu şehir 
Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ge-
nel Başkanımıza sahip çıkmış ve 
en yüksek desteği vermiştir. AK 
Parti iktidarları da Konya’nın 50 
yıllık, 100 yıllık hayallerini gerçek-
leştirmiştir. Günümüzde de pek 
çok önemli proje yönetiliyor. Sayın 

Cumhurbaşkanımızın Konya mitin-
ginde pek çok da müjdesi olacak. 
Çok farklı kesimlerin heyecanla 
beklediği müjdelere inşallah hep 
birlikte şahitlik edeceğiz. Pazar tüm 
hemşehrilerimizi Mevlana Meyda-
nına Cumhurbaşkanımız ile buluş-
maya davet ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dola-
yısıyla Erdoğan’ın programı öncesi, 

saat 14.00’da Mevlana Meydanı’n-
da, Genelkurmay Başkanlığı Meh-
teran Bölüğü’nün konser verece-

ğini ileten Angı, vatandaşların 30 
Ağustos Zafer Bayramını da tebrik 
etti. n ABDULLAH AKİF SOLAK

Konya’nın bir dönem en nezih parkları arasında yer alan Trafik Parkı, şimdilerde alkollü içki tüketilen bir mekan haline geldi. 
Bu durum vatandaşları rahatsız ederken, parkın gerekli düzenlemeler yapılarak yeniden kullanıma açılması isteniyor 

Atıl kalmasın, 
hizmete açılsın

Konya’nın bir dönem en nezih 
parkları arasında yer alan Trafik Par-
kı, şimdilerde alkollü içki tüketilen 
bir mekan haline geldi. Bu durum-
dan rahatsız olan bölgedeki mahalle 
sakinleri, parkın yeniden düzenlene-
rek halkın kullanımına sunulmasını 
istiyor. Konya’nın Meram İlçesi’ne 
bağlı Şeyh Sadrettin Mahallesi Su-
kufe Sokak’ta bulunan ve “Trafik 
Parkı” olarak bilinen park alanı uzun 
süredir kullanılmaz halde. Daha 
önce özel bir işletme eliyle uzun sü-
redir hizmet veren park, bir dönem 
Konya’nın en nezih parkları arasın-
da yer alıyordu. Şehir merkezinde 
bulunması ve içerisinde çocukların 
eğlenebileceği imkanların yer alma-
sı nedeniyle park, vatandaşların uğ-
rak mekanlarından biri olarak dikkat 
çekiyordu. Ancak park, işletmecinin 
bırakması nedeniyle uzun bir süredir 
boş bir şekilde duruyor. Büyükşehir 
Belediyesi’ne geçtiği bilinen alanın 
biran önce yapılacak düzenlemelerle 
yeniden vatandaşın kullanabileceği 
bir park haline getirilmesi isteniyor. 

ALKOL ALINAN BİR MEKAN OLDU
İşletmenin parkı bırakmasıy-

la atıl duruma geçen bölgede bazı 
olumsuzluklar ortaya çıkmaya baş-
ladı. Özellikle parkın içki tüketilen 
bir mekan haline gelmesi, bölgedeki 
vatandaşları tedirgin ediyor. Parkın 
içerisinde bulunan içki şişeleri, bu 
durumu doğrularken, Konya’nın 
merkezinde yaşanan bu olumsuz 
durumun şehre yakışmadığı belir-
tiliyor. Yetkililerden alanın düzenle-
nerek yeniden vatandaşların kulla-
nabileceği bir park olarak açılması 
isteniyor. 

KAFEM OLARAK 
HİZMET VERSİN ÖNERİSİ 

Büyükşehir Belediyesi’nin şehir-
deki en önemli hizmetlerinden biri 
hizmet sektöründeki iştiraki olan Ka-

fem’ler. Şehrin önemli bölgelerinde 
yer alan Kafem’ler, nezih yapısıyla, 
vatandaşların ailecek hizmet alabi-
leceği özel mekanlar haline geldi. Fi-
yatlarının da cazip olması nedeniyle 
oldukça beğenilen Kafem’lerin güzel 
bir hizmet olduğu herkesçe biliniyor. 
Büyükşehir Belediyesi ise Kafem’le-

rin hem kalitesini artırmak hem de 
şehirde yaygınlaştırmak adına çeşitli 
çalışmalar yürütüyor. Bu kapsam-
da, Konya’nın merkezinde bulunan 
ve daha önce nezih ortamıyla sıkça 
kullanılan Trafik Parkı’nın, Büyük-
şehir Belediyesi’nin ortaya koyacağı 
projeyle Kafem olarak hizmet vere-

bileceği öneriliyor. Böyle bir hizmetin 
bölge halkına sosyal bir alan olarak 
fayda sağlayabileceği gibi, parkın 
Tren Garı’na yakın olması nedeniyle 
şehirlerarası yolculuk yapacak vatan-
daşların da kullanabileceği bir mekan 
olarak kazandırılabileceği değerlen-
diriliyor.  n ABDULLAH AKİF SOLAK

Milletvekili Özdemir’den
Hüma Okulları’na ziyaret

Sosyal Çalışma Programı, 
becerileri geliştiriyor

Konya Milletvekili Prof. Dr. 
Hacı Ahmet Özdemir ile Hüma 
Okulları bir araya geldi. Kuru-
cu-Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Mehmet Birekul’u ve okul kurucu-
larından Ahmet Uykusuz’u maka-
mında ziyaret etti.

Eğitimci kimliğiyle de öne 
çıkan Prof. Dr. Hacı Ahmet Öz-
demir, Konya’ya değer katacak 
bir kurumun açılmış olmasından 
dolayı duyduğu mutluluğu dile 
getirdi. Ziyarette karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunmalarının yanı 
sıra eğitim sistemi hakkında da ko-
nuşma imkânı yakaladılar. Okulu 
gezerken tüm detayları gözden ge-
çiren Özdemir; sınıfları, kurumun 
renklerini, öğretmenler odasını ve 
tüm ayrıntıları titizlikle inceledi. Bu 
noktalarda okul yönetiminin eği-
timle fiziki yapıyı birleştirerek öğ-

rencilere hizmet vermesinin takdi-
re şayan olduğunu belirtti.

İmkânların eskiye göre çok 
daha fazla olduğunu ve tüm bun-
ların değerinin bilinmesi gerektiği 
üzerinde duran Özdemir “Öğren-
cilere sevdiği işi yapmaları için 
fırsat tanımak lazım. Hedeflerinin 
peşinden koşan öğrenciler yetiş-
tirebilmek için gerekli imkânları 
sunmalı ve takibini yapmalıyız. 
Başarılı olmak için sadece çok 
çalışmamız gerektiğiniz bilmek 
yeterlidir. İyi yetişen bir nesil gö-
rebilmek için üstümüze düşen ne 
varsa yapmalıyız.” dedi. Ziyaretten 
dolayı memnuniyetini dile getiren 
Hüma Okulları, Prof. Dr. Hacı Ah-
met Özdemir’e günün anısına he-
diyelerini takdim etti ve kendisine 
teşekkürlerini iletti.
n HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanlığı ile Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı koordinasyonunda Türkiye İş 
Kurumunca (İŞKUR) finanse edi-
len üniversite öğrencilerine yöne-
lik “Sosyal Çalışma Programı” bil-
gilendirme toplantısı Konya Teknik 
Üniversitesinde gerçekleşti.

Rektörlük Senato Toplantı 
Odasında yapılan toplantıya Konya 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Babür Özçelik, Personel Şube 
Müdürü Kamil Gök, Konya Çalış-
ma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
İş ve Meslek Danışmanı Ahmet 
Garip ve Ramazan Yıldız, Sosyal 
Çalışma Programı çerçevesinde 
üniversitede görev alan öğrenciler 
katıldı.

Rektör Prof. Dr. Babür Özçelik 
yaptığı konuşmada Sosyal Çalış-
ma Programı’nın gerek üniversite 
öğrencilerinin kamu kurumlarında 
toplumsal fayda sağlaması gerekse 
mesleki niteliklerini geliştirmeleri 
hususunda oldukça önemli oldu-
ğunu ifade etti. Rektör Özçelik, yaz 
döneminde üniversite bünyesin-
deki çeşitli birimlerinde görev alan 
öğrencilere katkılarından dolayı te-
şekkür etti. Ardından, İş ve Meslek 
Danışmanı Ahmet Garip ve Rama-
zan Yıldız öğrencilere yönelik su-
num yaptı. Öğrencilere iş yaşamı 
başta olmak üzere çeşitli bilgilerin 
verildiği toplantı, soru-cevap bölü-
münün ardından sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Atıl durumda bulunan park alanı, içki tüketilen bir mekan haline geldi. Parkın içerisindeki içki şişeleri bu durumu doğrularken, yaşanan olumsuzluğun Konya’ya yakışmadığı belirtiliyor.
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TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü’nün yayınladığı 2019 Temmuz ayı dış ticaret verilerine göre Konya’da ihracat 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artış gösterirken, ithalat aynı dönemde yüzde 15,7 azaldı

İthalat ve ihracatta
sevindirici rakamlar

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya’nın Temmuz 2019 
dış ticaret verilerini açıkladı.  2019 
Temmuz ayı itibarıyla Konya’dan 
170,9 milyon dolar değerinde ihra-
cat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir 
önceki yılın aynı ayına göre (153,4 
milyon dolar) yüzde 11,4 artış gös-
terdi. 2019 Temmuz ayı itibarıyla 
Konya’da 58,6 milyon dolar değe-
rinde ithalat gerçekleştirildi. İthalat 
değeri bir önceki yılın aynı ayına 
göre (69,5 milyon dolar) yüzde 15,7 
düşüş gösterdi. 2019 Temmuz ayın-
da Türkiye’de ihracat 2018 yılının 
aynı dönemine göre yüzde 7,9 ar-
tarak yüzde 15 milyar 160 milyon 
dolar; ithalat yüzde 8,5 azalarak 18 
milyar 351 milyon dolar olarak ger-
çekleşti. 

KONYA’DA EN FAZLA İHRACAT 
IRAK’A GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğün-
den yapılan açıklamaya göre; Kon-
ya’da 2019 Temmuz ayında en fazla 
ihracat 19,7 milyon dolar ile Irak’a 
gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 11,6 mil-
yon dolar ile Almanya ve 9,0 milyon 
dolar ile İtalya izledi. 

Türkiye’de; Almanya’ya yapı-
lan ihracat 2019 Temmuz ayında 1 

milyar 379 milyon dolar olurken, bu 
ülkeyi sırasıyla 1 milyar 91 milyon 
dolar ile Birleşik Krallık, 770 milyon 
dolar ile Irak ve 741 milyon dolar ile 
Fransa takip etti.

KONYA’DA EN FAZLA İTHALAT 
ÇİN’DEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ  
2019 Temmuz ayında en fazla 

ithalat 13,1 milyon dolar ile Çin’den 
gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 8,7 milyon 
dolar ile Rusya Federasyonu ve 2,9 
milyon dolar ile Almanya izledi. Tür-
kiye’de Rusya’dan yapılan ithalat, 
2019 yılı Temmuz ayında 2 milyar 

90 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 
sırasıyla 1 milyar 728 milyon dolar 
ile Almanya, 1 milyar 663 milyon 
dolar ile Çin ve 1 milyar 324 milyon 
dolar ile ABD izledi.

İHRACATTA İLK SIRADA MOTOR 
PARÇA VE AKSESUARLARI VAR
TÜİK Konya Bölge Müdürlüğün-

den yapılan açıklamaya göre; 2019 
Temmuz ayında Konya’dan yapılan 
ihracat içerisinde en büyük pay 24,3 
milyon dolar değeri ile motorlu kara 
taşıtlarının motorlarıyla ilgili parça 
ve aksesuarlarına ait oldu. Bu değe-

ri 10,4 milyon dolar ile gıda, içecek 
ve tütün işleyen makineler ile 9,6 
milyon dolar ile pompa, kompresör, 
musluk ve vana izledi.

2019 Temmuz ayında Konya’da 
yapılan ithalat içerisindeki paylara 
bakıldığında 9 milyon dolarlık değeri 
ile tahıl ve başka yerde sınıflandırıl-
mamış bitkisel ürünler ilk sırada yer 
aldı. Bu değeri 4,8 milyon dolar ile 
demir-çelik ana sanayi, 3,9 milyon 
dolar ile demir-çelik dışındaki ana 
metal sanayi izledi. 
n NAZİFE ARSLAN

Çumra, daha yeşil
bir hale bürünecek

Çumra Belediyesi, ilçede daha 
yeşil bir Çumra düşüncesiyle hare-
ket ederek parklara yeşil alan ka-
zandırma noktasında faaliyetlerine 
bir yenisini daha ekliyor. Çumra 
Belediyesi Mahallelerde ki parkla-
rın birçok noktasında kapsamlı ve 
yoğun bir ağaçlandırma çalışması 
başlattı. 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri tarafından yürütülen ça-
lışmalar kapsamında , Çumra’da 
yeşil alanların ilçeye kazandırıl-
ma faaliyetlerinin  her geçen gün 
arttığını belirten Çumra Belediye 
Başkanı Halit Oflaz, amaçlarının 
Çumra’yı daha yeşil ve yaşanabilir 
hale getirmek olduğunu söyledi. 

Oflaz, “Çumra Belediyesi olarak 
halkımızın daha çok zaman geçi-
rebilecekleri, çocuklarımızın rahat 
bir şekilde oyun oynayabilme-
si için parklarımızda düzenleme 
çalışmalarımızı arttırıyoruz. Bu 
parklarımızın amacına daha uygun 
şekilde hizmet verebilmesi için de 
çalışmalarımız devam ediyor. Bu 
kapsamda yeşil alan çalışmalarımı-
za hız kazandırdık ve genişlettik. 
Parklarda ağaçlandırma çalışması 
yaparken hep ‘Çumramız’a daha 
fazla nasıl yeşil alan kazandırabili-
riz’ bunu düşündük. İnşallah park-
larımızı, halkımıza yakışan şekilde 
düzenleyeceğiz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin binlerce öğrenciyle birlikte gerçekleştirdiği Yaz Okulu etkinliklerinin finali düzenlenen törenle yapıldı. 
Törende konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iyi bir nesil yetiştirmenin gayretinde olduklarını söyledi

‘Gayemiz iyi bir nesil yetiştirmek’
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 

çeşitli alanlarda Konya genelinde 
düzenlediği yaz okullarının final 
programı binlerce öğrencinin katı-
mıyla yapıldı. Büyük coşkuyla ger-
çekleşen programda konuşan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Büyükşehir Belediye-
si olarak bu yıl Konya merkezde ve 
ilçelerde 70 binden fazla çocuğun ve 
gencin katılımıyla yaz faaliyetleri dü-
zenlediklerini belirtti. Başkan Altay, 
örnek faaliyetleri birlikte hayata ge-
çirdikleri bütün kurum ve kuruluşlar 
ile katılım sağlayan öğrencilere ve 
ailelerine teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
ilçe belediyeleri, İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü 
ve İl Müftülüğü iş birliğiyle Konya 
genelinde gerçekleştirdiği yaz okul-
larının final programı yapıldı. Bü-
yükşehir Belediyesi Mevlana Kültür 
Merkezi’ndeki programa; Genç KO-
MEK Yaz Okulu, Yaz Spor Okulları, 
Bilim Merkezi Yaz Kampları, Bilge-
haneler, Kılıçarslan Gençlik Merkezi, 
Yaz Lise Akademisi ile Müftülük Yaz 
Kur’an Kurslarına gidip Büyükşehir 
Belediyesi kamplarına katılan binler-
ce öğrenci ve aileleri katıldı. 

İYİ BİR NESİL YETİŞTİRMEK 
İÇİN HEP BİRLİKTE GAYRET 

GÖSTERMEMİZ LAZIM 
Programda konuşan Konya Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, önceliklerinin her 
zaman çocuklar olduğunu ve bu 
kapsamda 31 ilçede yaz boyunca 
çok farklı etkinliklere imza attıkları-
nı ifade etti. Türkiye’nin tüm dün-
yadaki Müslümanların umudu olan 
çok büyük ve güçlü bir ülke olduğu-
nu kaydeden Başkan Altay, “Bunu 
başarmanın tek yolu iyi bir nesil 
yetiştirmek. Onun için sizlerin iyi 
yetişmesi adına hep birlikte gayret 
göstermemiz gerekiyor. Bunun için 
ilçe belediyelerimizle, Gençlik Spor 
İl Müdürlüğümüzle, İl Müftülüğü-
müzle, Halk Eğitim Müdürlüğümüz-
le birlikte bu yıl örnek çalışmalar yü-
rüttük” şeklinde konuştu. 70 

BİNDEN FAZLA ÇOCUK VE 
GENÇ YAZ FAALİYETLERİNE KATILDI 

Büyükşehir Belediyesi olarak bu 

yıl Konya merkezde ve ilçelerde 70 
binden fazla çocuğun ve gencin ka-
tılımıyla yaz faaliyetleri düzenledik-
lerini anlatan Başkan Altay, “2019 
Genç KOMEK Yaz Okulumuz; Kon-
ya genelinde toplam 69 binada 17 
bin 500 öğrencimizin katılımı ile 
yapıldı. Bu yıl ilk kez 28 ilçede ha-
yata geçirdiğimiz Yaz Spor Okulları; 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz 
ve ilçe belediyelerimizin katkısı ile 
56 tesiste, 12 branş, 107 spor uzma-
nı ile gerçekleştirildi” diye konuştu. 

BİZİM EN BÜYÜK VAZİFEMİZ SİZİN 
İÇİN GÜZEL BİR KONYA HAZIRLAMAK 

Başkan Altay, konuşmasını şu 
sözlerle sürdürdü: “Bilgehaneler-
de öğrencilerimiz yaz döneminde 
çeşitli sosyal aktivitelerin ve spor 
eğitimlerinin yanı sıra; Kuran-ı Ke-

rim, İbadet, Siyer, İlmihal, Değerler 
Eğitimi ile okul hayatlarına katkı 
yapacak dersleri aldı. Bilim Merke-
zi Yaz Kampları, Kılıçaslan Gençlik 
Merkezi Yaz Okulu ve Yaz Lise Aka-
demisinde de yaz tatillerini verimli 
şekilde geçirmek için çocuklarımız 
çok sayıda etkinliğe ve eğitime katıl-
dı. Selçuklu, Meram, Karatay Bele-
diyelerimizin ve İl Müftülüğümüzün 
katkıları ile şehir merkezindeki Yaz 
Kur’an Kurslarına giden öğrencileri-
miz, Genç KOMEK Yaz Okulu’ndaki 
öğrencilerimizle birlikte Kent Or-
manı ve Dutlukır’daki oyun kapla-
rında birbirinden eğlenceli oyunlar-
la hem eğlendiler, hem öğrendiler. 
Yine, öğrencilerimiz Beyşehir’deki 
Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı’n-
da çeşitli eğitimlere katılarak kendi-

lerini geliştirdi. Çocuklarımız; milli 
ve manevi değerlere sahip olma, 
arkadaş ilişkilerini geliştirme ve do-
ğayı tanıma fırsatı buldu. Bizim en 
büyük vazifemiz sizin için güzel bir 
Konya hazırlamak, yaşamanız için 
güzel bir şehir oluşturmak. Yaz dö-
neminde hayata geçirdiğimiz örnek 
çalışmalarda emeği geçen tüm be-
lediye başkanlarımıza, Müftülüğü-
müze, Milli Eğitim ve Halk Eğitim 
Müdürlüklerimize, Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğümüze, katılan bütün 
öğrencilerimize, ailelerine ve emeği 
geçen çalışma arkadaşlarıma teşek-
kür ediyorum.” 

KONYA, GENÇLİĞE YATIRIM 
YAPMA AÇISINDAN BİR 
MARKA HALİNE GELDİ 

AK Parti Konya Milletvekili 

Selman Özboyacı, Konya Büyükşe-
hir Belediyesi’nin gençliğe yatırım 
yapma açısından bir marka haline 
geldiğini belirterek, “İnşallah biz de 
Türkiye’nin gençliğinin layık oldu-
ğu yerlere gelebilmesi için elimiz-
den geleni yapmayı taahhüt ediyo-
ruz” dedi. 

GENÇLERİMİZİ GELECEĞE 
HAZIRLAMAK İÇİN BU GÜZEL 

PROGRAMLAR DÜZENLENİYOR 
AK Parti Konya Milletvekili 

Hacı Ahmet Özdemir, “Büyükşehir 
Belediyemiz büyük bir seferberlik 
halinde gençlerimizi geleceğe ha-
zırlamak için bu güzel programları 
düzenliyor. Sizler bizim geleceği-
mizsiniz, yarınlarımızsınız bu yolcu-
lukta ayağınıza taş değmesin” diye 
konuştu. Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, “Geleceğimizin temi-
natı gençlerin milli ve manevi de-
ğerlere bağlı yetişmesinde emek 
veren çok kıymetli hocalarımı ve 
bu organizasyonu düzenleyen çok 
kıymetli Büyükşehir Belediye Baş-
kanımı tebrik ediyorum” şeklinde 
konuştu. Konuşmaların ardından 
yaz okullarında düzenlenen çeşitli 
yarışmalarda dereceye giren öğren-
cilere ödülleri ve sertifikaları verildi. 
Sunuculuğunu da öğrencilerin yap-
tığı programda gerçekleştirilen halk 
oyunları gösterisi de büyük beğeni 
topladı.
n HABER MERKEZİ
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Karatay’da yaz spor 
okulları sona erdi!

Karatay Belediyesi’nin ilk kez düzenlediği Yaz Spor Okulları sona erdi. Yoğun katılımın olduğu kapanış töreninde minik 
sporcular gösteriler yaparken, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman minik sporcularla maç yaptı

Karatay Belediyesi tarafından organi-
ze edilen yaz spor okulları Saraçoğlu Spor 
Tesisleri’nde gerçekleştirilen törenle sona 
erdi. Törene Karatay Kaymakamı A. Selim 
Parlar, Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Ömer Ersöz, Konya Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyon Başkanı Remzi Ay, Konyaspor 
Teknik Direktörü Aykut Kocaman, futbol-
cular Selim Ay Erdon Daci, yaz spor okulu 
öğrencileri ve aileleri katıldı. 1 Temmuz 
tarihinde başlayan yaz spor okulları futbol, 
basketbol, hentbol, voleybol, karate, tek-
vando, kick boks, wushu, atletizm, masa 
tenisi, satranç, çim hokeyi ve yüzme olmak 
üzere toplam 13 branşta eğitim verdi.

SAYIYI 10 BİNLERE 
YÜKSELTMEK İSTİYORUZ

Kapanış töreninde konuşan Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Başkan Kılca bu 
yıl ilk kez düzenledikleri bu organizasyona 
ilginin yoğun olduğunu ve hedeflerinin Ka-

ratay’da yaşayan daha fazla çocuğa spor 
yaptırmak olduğunu söyledi.  

Kılca: “13 branşta hayata geçirdiğimiz 
yaz spor okullarına hemşehrilerimizin çok 
güzel ilgisi oldu.  İnşallah binlerle başladı-
ğımız bu sayıyı 10 binlere yükseltmek isti-
yoruz. Tablet, bilgisayar, televizyon veya 
cep telefonları gibi teknolojik ürünlerin ço-
cuklarımıza menfi yöndeki olumsuz etkile-
rini azaltmak adına sporu çok önemsiyoruz. 
Çünkü spor, çocuklarımızın hem bedenen 
hem de zihnen gelişimlerine çok önemli 
katkılar sağlıyor. Bunun yanında çocukların 
ülkemiz için daha iyi bireyler olmasına da 
güzel bir yol açmış oluyor. Bizler de bunun 
öneminin farkında olarak sporun ve sporcu-
nun destekçisi olmaya devam edeceğiz.” 
dedi.

DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Kapanış töreninde konuşan Konyaspor 

Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise bu tür 
projelerin gençler için çok faydalı olduğunu 

ve destek vermeye devam edeceklerini 
ifade etti. Kocaman açıklamasında, “Her-
kesi saygıyla selamlıyorum. Karatay Be-
lediyesi’ni de yapmış olduğu bu çok yönlü 
organizasyon için teşekkür ediyorum. Zaten 
belediyelerin asli görevlerinden bir tanesi 
insanlara bu şekilde hizmetler götürmek. 
Spor, bütün yapabilen gençlerimiz için çok 
faydalı bir alan. Sadece ortak yaşamayı de-
ğil, aynı zamanda bedenlerini nasıl kullan-
ması gerektiğini de öğreniyorlar. Beraber 
hareket etme becerisi kazanıyorlar. O yüz-
den bu olanağı sağlayan Karatay Belediye-
si’ne tekrar teşekkür ediyorum. Devamını 
temenni ediyorum. Konya sporu için de çok 
önemli çalışmalar. Biz de gelebildiğimiz 
kadar buralarda olarak destek vermek iste-
riz” ifadelerine yer verdi.

KONYA’YA VE ÜLKEMİZE 
HİZMET EDECEKLER

Konyaspor’un tecrübeli futbolcusu 
Selim Ay ise projenin çok güzel olduğu-

nu ve devamının gelmesini temenni etti. 
Ay, “Öncelikle bu organizasyonda emeğe 
geçen herkese teşekkür ediyorum. Minik 
kardeşlerimizin spora kazandırılması adına 
çok güzel projeler. Ben de Konya’ya seç-
melere ilk geldiğimde Saraçoğlu Tesisle-
ri’nde bulunan 4 nolu sahada antrenmana 
katılmıştım. Şimdi yeniden burada olmak 
çok güzel. İnşallah burada eğitim alan 
kardeşlerimiz de büyüdüklerinde Konya’ya 
ve ülkemize hizmet etme olanağı bulurlar. 
Ben bu imkanı onlara sağlayan Karatay Be-
lediyesi’ne teşekkür ediyorum ve hepinizi 
saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Kılca programa katılan Konyaspor Tek-
nik Direktörü Aykut Kocaman futbolcular 
Selim Ay ve Erdon Daci’ye teşekkür etti. 
Program sonunda yaz spor okullarında ba-
şarılı olan öğrencilere belge takdim edildi. 
Yaz spor okulları kapanış töreni gösterilerle 
sona erdi.  
n MUHAMMED SAYDAM

Akşehirspor Türkiye 
Kupası’na veda etti 

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda temsilcimiz Akşe-
hirspor, Somaspor ile karşı karşıya geldi. Soma Atatürk 
Stadyumu’nda oynanan maçın normal süresi 1-1 biterken 
penaltılarla 4-3 kazanan Somaspor bir üst tura yükseldi. 
Ziraat Türkiye Kupası’nda Somaspor ile Akşehirspor kar-
şı karşıya geldi. İki takımın da bol pozisyon yakaladığı 
mücadelede gülen taraf Somaspor oldu. Somaspor ve 
Akşehirspor maça orta sahada baskıyla başladı. Hücum 
düşünen iki takım da birçok pozisyon yakalarken ilk gol 
45+1. dakika ev sahibinden geldi. 45+1. dakikada sağdan 
gelişen Somaspor atağında Üzeyir topu penaltı noktası-
na gönderdi. Ceza sahası içinden çekilen şut kaleciden 
döndü, boşta kalan topu Yasin ağlara gönderdi. İlk yarı 
Somaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin 
ikinci 45 dakikasında golü bulan Akşehirspor oldu. İkinci 
yarının ilk dakikasında soldan gelişen Akşehirspor atağın-
da ceza sahası içine gönderilen topa kimse dokunamadı. 
Kaleci önünde topla buluşan Yekta Berk Kahraman skoru 
eşitleyen golü attı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol 
olmadı ve 90 dakika 1-1 sona erdi. 90 dakikanın ardından 
iki uzatma devresinde de eşitlik bozulmadı. İki takım da 
gol bulamadı ve maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında 
Somaspor Türkiye Kupası’nda bir üst tura çıkan takım 
oldu. (4-3).  n SPOR SERVİSİ

Kuşak güreşinde Konyalı 
sporcular şampiyon oldu 

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu faa-
liyet takviminde yer alan Kuşak Güreşi Ümitler Türkiye 
Şampiyonası’nda Konyalı sporcular erkeklerde Türkiye 
şampiyonu olurken kızlarda ise Türkiye 4’üncüsü oldu. 
Seydişehir Belediyesi Spor Kulübü ile Yenidoğan Genç-
lik Spor Kulübü’nün Konya’yı temsil ettiği Kuşak Güreşi 
Ümitler Türkiye Şampiyonası’nda Konyalı sporculardan H. 
Hüseyin Kadıcı, Resul Karaman ve Merve Öneği kiloların-
da Türkiye şampiyonu oldu. Meryem İclal Arslan ve Yasir 
Dengiş 3’üncü olurken Hüseyin Göksu ve Ahmet Kandırıcı 
ise şampiyonayı 5’incilikle tamamladı.  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da her alanda altyapı hamlesi
Tatlıcak Tesisleri’ni altyapıya veren ve akademi ta-

kımları için bütün imkanlarını seferber eden Spor Toto 
Süper Lig temsilcimiz Konyaspor aynı alt yapı ham-
lesini 1922 Konyaspor ve Konyaspor Basketbol’da da 
yapmak istiyor. 

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Konyaspor 2. 
Başkanı Selçuk Aksoy hem 1922 Konyaspor’da hem de 
Konyaspor Basketbol’da altyapı için ellerinden gelen 
desteği vereceklerini söyledi. 

Değerlendirmesine 1922 Konyaspor ile başlayan 
Selçuk Aksoy, “1922 Konyaspor bizim pilot takımımız. 
Biz her yıl alt yapı ve pilot kulüpten bir iki oyuncu kad-
romuza katabilirsek büyük başarı. Pilot kulüpteki asıl 
hedef bu. Oyuncu yetiştirmek ve elimizdeki oyuncuları 
orada tecrübelenmesini sağlamak. Orda yeni bir yapı-
lanma oluşturuldu. Tabi temel hedeflerden biri de ba-
şarı olacak. Fakat kesin olarak belirlediğimiz bir sportif 
başarı söz konusu değil. Asıl kuruluş felsefesine uygun 
olarak oyuncu yetiştirebilirsek Konyaspor için büyük 
kazanç olur” dedi.

Konyaspor Basketbol’un durumunu da değerlen-

diren Aksoy, “Basketbolda da yeni bir yapılanmaya 
gittik. Nihat Mala ile anlaştık. Daha sonra Ozan Bulkaz 
geldi. Yapılan transferlerle birlikte takımın yüzde 80’i 
hazır. Görevdeki arkadaşlara da söyledim. Biz şimdi 
12 oyuncu aldık bu ligde mücadele ettik. Seneye bir 12 
oyuncu daha. Bunun sonu yok. Bu işin alt yapıya da-
yanması lazım. Konya’daki bu basketbol potansiyelini 
yeniden canlandırmamız lazım. 3 yıllık bir planımız 
var. Amacımız sportif başarının ve bir üst lige çıkmanın 
yanında, alttan oyuncu yetiştirmek. Bununla ilgili de ne 
gerekiyorsa yapacağız. Her yıl kadroda en az 3-5 oyun-
cu Konya’dan çıkmalı. 

Bu ilk yıldan olacak bir şey değil. Şimdi kadro is-
keletini oluşturduk. Her yıl birkaç alt yapı takviyesi ile 
hedeflediğimiz noktaya gideceğiz. Umarım başarabili-
riz. Bizim kadromuz üst ligi zorlayacak bir kadro ama ilk 
hedefimiz bu değil. Alt yapıyı daha çok önemsiyoruz. 
Çünkü güçlü bir alt yapıya sahip olmadıkça her yıl bü-
yük paralar harcayıp sonuca ulaşamazsınız. Bu girdaba 
girmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.  
n SPOR SERVİSİ

Milli sporcu Bahar Ölmez’den altın madalya Meram Kara Kartallar Türkiye beşincisi oldu
Selçuklu Belediyespor Kulübü 

Hentbol Takımı, sahasında konuk 
ettiği Ahi Evran Üniversitesi’ni 45-39 
mağlup ederek üst üste üçüncü gali-
biyetini aldı. 

Türkiye Hentbol 1.Liginde müca-
dele eden temsilcimiz Selçuklu Be-
lediyespor, 20.hafta karşılaşmasında 
75.Yıl Spor Salonunda Ahi Evran Üni-
versitesini konuk etti. Ligde oynadığı 
son iki maçtan galibiyetle ayrılan Ma-
vi-Beyazlılar, ligin güçlü ekiplerinden 
Ahi Evran Üniversitesi’ni de mağlup 
ederek ligde üst üste üçüncü galibiye-
tini aldı. İlk olarak Marmara Üniversi-
tesini 47 - 45, ardından deplasmanda 
Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u 
43 – 26, ve son olarak sahasında Ahi 
Evran Üniversitesini 45-39 mağlup 
etmeyi başaran Selçuklu Belediyespor 
ligde üst üste üçüncü galibiyetini ala-
rak üst sıralara yükselmeyi başardı. 
Türkiye Hentbol 1. Lig’inde oynadığı 
18 maç sonunda 8 galibiyet ve 10 
mağlubiyet alan Selçuklu Beledi-

yespor, ligde 16 puanla 7. sırada yer 
alıyor. Karşılaşmanın ardından günü 
izinli geçiren temsilcimiz, 21. hafta 
maçında deplasmanda karşılaşacağı 

İstanbul Üniversitesi maçının hazırlık-
larına bugün yapacağı antrenmanla 
başlayacak.
n SPOR SERVİSİ

Altyapı kategorilerinde 2018-2019 
yılı Türkiye’de derece yapan takım-
lar belirlendi. Meram Kara Kartallar 
altyapı takımlarında 110 puan topla-
yarak Türkiye beşincisi oldu. Gençler 
kategorilerinde illerinde dereceye 
girerek 2018-2019 sezonu Türkiye 
şampiyonalarına katılma hakkı kaza-
nan 647 takım arasında TFF Amatör 
İşler Kurulunca yapılan puanlama so-
nunda gençler kategorilerinde 90 ve 
üzeri puan alan 2018 - 2019 sezonu-
nun en başarılı 13 amatör spor kulübü 
belirlendi. Puanlamada herhangi bir 
kategoride Türkiye şampiyonalarının 
1.kademesine katılma 10, 2. kademe-
sine katılma 20, ilk 4’e kalarak finalist 
olan takımlardan Türkiye dördüncüsü-
ne 40, Türkiye üçüncüsüne 50, Türkiye 
ikincisine 60 ve Türkiye birincisine 
80 puan verildi. U15ve U16’da lider 
U17’de ise ikinci olarak Konya’yı ka-
deme müsabakalarında temsil eden 
Meram Kara Kartallar, 110 puan top-
ladı. Meram Kara Kartallar 110 pu-

anla Türkiye beşincisi olarak derece 
elde etti. 2017-2018 sezonunda U15 
takımıyla Türkiye şampiyonluğu yaşa-
yan Meram Kara Kartallar aynı sezon 
Türkiye dördüncülüğü elde etmişti. 
Siyah-beyazlılar bu sezon ise sadece 
U15 takımıyla ikinci kademe müsa-
bakalarına katılarak dördüncülük elde 
etmişti.

Meram Kara Kartallar 2. Başkanı 
Mehmet Loraslı, “Biz oyuncu yetiş-
tirme odaklı bir kulübüz. Geçtiğimiz 
sezon yakaladığımız başarıyı yaka-
layamadık ancak bu sezon da iyi iş-
lere imza attık. İnşallah önümüzdeki 
sezonlarda Konya’yı temsil ederek 
şampiyonluklar getirmeyi istiyoruz” 
ifadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ
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Kocaman bir aile!
Nalçacılılar Taraftarlar Derneği 

geleneksel hale getirdiği sezon önce-
si istişare toplantısını gerçekleştirdi. 
Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki top-
lantıya, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, Me-
ram Belediye Başkanı Mustafa Ka-
vuş, Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi 
Kulluk, Konyaspor Kulübü yönetim 
kurulu üyeleri, 1922 Konyaspor Ku-
lübü Başkanı Ramazan Özbek, 1922 
Konyaspor Kulübü yönetim kurulu 
üyeleri, Nalçacılılar Taraftarlar Der-
neği Başkanı İbrahim Apalı ve Nalça-
cılılar Grubu üyeleri katıldı. Toplan-
tıda yapılan konuşmalarda birlik ve 
beraberlik mesajları verildi.

‘BU ŞEHİRDE YAŞAYAN
HERKESİN ÖNCELİKLE 

KONYASPORLU OLMASI LAZIM’
Nalçacılılar Grubu 2019-2020 

sezonu istişare toplantısında ilk söz 
alan isim Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay oldu. 
Yeşil beyazlı taraftarların yoğun sevgi 
gösterisi ve tezahüratı altında kürsüye 
çıkan Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 
en önemli markalarından birisinin 
Konyaspor olduğunu ve yeşil beyaz-
lı takımın son dönemde elde ettiği 
başarılarla tüm Türkiye’nin ilgisini 
çeken bir takım haline dönüştüğünü 
vurguladı. Bu başarıda en önemli un-
surun tesisleşme ve yeni stadın oldu-
ğunu kaydeden Başkan Altay, “Konya 
Büyükşehir Stadı, Konyaspor için yeni 
bir başlangıç oldu. Taraftar kitlesi 
için de yeni bir başlangıç oldu. Sizin 
gibi nezaketli, tüm Türkiye’ye örnek 
ve coşkulu bir taraftar grubuna sahip 
olduk. Geçtiğimiz günlerde başlatılan 
forma kampanyasına katılarak 10 
bin formayı Büyükşehir olarak aldık. 
Bu formalar şehirde özellikle genç 
yaştaki çocuklarımızın üzerinde diğer 
takımların formasını gördüğümüzde 
hemen arabanın arkasından çıkar-
tıp onları Konyasporlu yapıyoruz. Bu 
durum şehir bilinci ve şehir kimliği 
açısından çok önemli. Bu şehirde ya-
şayan herkesin öncelikle Konyasporlu 
olması lazım. Bunun için hep birlikte 
şehri yeşil beyaz renklerle her ma-
nada donatmamız lazım. Bu güzel 
kampanyaya katılan herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

‘SPONSPORLUK 
ANLAŞMASI YAPILDI’

Kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı 
durumun aşılması için Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum’un gayretleriyle 
sponsorluk anlaşmasının yapıldığını 
açıklayan Başkan Altay, “Konya Bü-
yükşehir Belediyesi olarak KAFEM ve 
BEYSU ile bir sponsorluk anlaşması 
yaptık. Kulüp Başkanımız Hilmi Kul-
luk’a da teşekkür ediyorum. Geldiği 
günden beri şeffaf, gayretli bir şekilde 
kulübü yönetmeye çalışıyor. Takımın 
da başarılı olacağına inancımız tam. 
Biz Konyaspor’umuza her manada 
destek olmaya devam edeceğiz” ifa-
delerini kullandı.

BU ŞEHİRDE YAŞAYAN HERKESİN 
KONYASPOR İLE GURUR 
DUYMASINI İSTİYORUZ

Yeni sezonda şehir olarak kenet-
lenerek tekrar bir başarı hikayesi ya-
zılması gerektiğinin altını çizen Baş-
kan Altay, “Hala çok yüksek desteğe 
ihtiyacımız var. Özellikle şehrimizin 
markalarının; hem Konya’da hem 
Konya dışında olan önemli insanla-
rının takımımıza destek olması be-
lediyelerin desteği kadar önemli. Bu 
dönem bir şansımız daha var. Konya 
kabinede iki bakanla temsil ediliyor. 
Bakanlarımız da bu konuda çok duyar-
lılar. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca 
ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mu-
rat Kurum’a teşekkür ediyorum. Bu 
şehirde yaşayan herkesin Konyaspor 
ile gurur duymasını, Konyaspor ile 
birlikte yaşamasını ve Konyaspor ile 
birlikte mutlu olmasını istiyoruz” diye 
konuştu.

KONYASPOR’A OYUNCU 
YETİŞTİRECEĞİZ

Toplantıda söz alan Karatay Bele-
diye Başkanı Hasan Kılca ise yeşil be-
yazlı takımda destek vermeye devam 
edeceklerini belirtti. Yaz spor okulla-
rından Konyaspor’a oyuncu yetiştir-
mek istediklerini de ifade eden Kılca, 
“Bu istişare toplantısının hayırlara ve-
sile olmasını temenni ediyorum. Böy-
le bir ortam meydana getirdiği için 

İbrahim Apalı kardeşimize de teşek-
kür ediyorum. Ben de futbolun için-
den gelmiş bir ağabeyinizim. 1984-
1985 sezonun Tek Meramspor’da 
oynamıştım. O günden bu yana ben 
de bir Konyaspor aşığı olarak tüm 
maçlarını takip ediyorum. 23 yıldır 
belediyeciliğin içindeyim her zaman 
Konyaspor’a destek oldum. Bundan 
sonra da olmaya devam edeceğim. 
Yeni stadyumun yapılmasında emek 
harcadık. Bu emekler hiç boşa gitme-
miş bunu şimdi görebiliyoruz. Yeni 
stadyumumuzda da ben şampiyonluk 
yaşayacağımıza inanıyorum. 100.yılı-
mıza inşallah şampiyonluk hedefi ile 
gireceğiz. Belediyelerimizin düzen-
lediği yaz spor okullarında inşallah 
Konyaspor’a yeni oyuncular yetiştire-
ceğiz. Tesisler konusunda da çalış-
malarımız devam ediyor. Ben iddia 
ediyorum birçok Süper Lig tesisinde 

böyle tesisler yok. Benim sizlerden is-
teğim, her zaman yapmış olduğunuz 
Fair – Play ve centilmen davranışların 
devamını talep ediyorum. Biz sizlerle 
gurur duyuyoruz. Aykut Kocaman ho-
camızla birlikte yine başarılara imza 
atacağımıza inanıyoruz” açıklama-
sında bulundu.

MİLLİ TAKIMIN EVİ OLDUK
İstişare toplantısında konuşan 

Meram Belediye Başkanı Mustafa Ka-
vuş ise Konyaspor taraftarından övgü 
ile bahsetti. Kavuş, “Dünyanın en iyi 
stadyumlarından birine sahibiz. Tabi 
ki okulu okul yapan öğretmen, hasta-
neyi hastane yapan doktor, stadyumu 
stadyum yapan da taraftardır. Stadın 
yapımında her anında orada olduk. 
Her şeyi ile çok güzel bir stadyumu-
nuz var. Taraftarımız da desteği ile 
hepimizi gururlandırıyor. Her zaman 
takip ediyoruz Konyaspor taraftarı 

başka şehirlere de örnek oluyor. Milli 
takımın şanslı ili ve taraftarı var artık. 
Milli takım ruhunu hep birlikte göster-
dik. Bunu başaran da sizlersiniz. Ko-
caman bir aile olmamızda herkesin 
çok emeği var. Herkese çok teşekkür 
ediyorum. Allah dirliğimizi ve birliği-
mizi bozmasın” ifadelerini kullandı.

KONYASPOR’UN 
SAHİBİ SİZLERSİNİZ

Konyaspor yönetim kurulu adına 
konuşan Konyaspor Basın Sözcüsü 
Güven Öten, hep birlikte başarılı 
sezonlar geçireceklerini ifade etti. 
Konyaspor taraftarına takımın gerçek 
sahipleri diyen Öten, “Öncelikle Nal-
çacılılar Derneği’ne böyle bir istişare 
toplantısı düzenledikleri için teşek-
kür ediyorum. Gerçekten Türkiye’ye 
örnek bir proje. İstişare ve birliktelik 
herkes örnek oluyor. Ben daha önce 
bu sene maçlara kişi çıkacağız diye 

bir açıklama yapmıştım. 12.oyuncu-
muz olarak sizlere teşekkür ediyo-
rum. Bize her yerde destek verdiniz. 
Sadece saha içinde değil her zaman 
her yerde yanımızda oldunuz. Bu da 
diğer şehirlere örnek oldu. İnşallah 
güzel galibiyetler ve güzel sonuçlar 
gelecek. Tüm yönetim kurulumuz 
elinden gelen bütün gayreti göste-
riyor. Zaten bu işler omuz omuza 
olacak şeyler. Konya da zaten kenet-
lenmiş durumda. Maç boyunca 90 
dakika destek veren taraftar bu takı-
mın gerçek sahibidir. Asıl alkışı siz-
ler hak ediyorsunuz. Konyasporluluk 
bilinci de sizler sayesinde artmaya 
devam ediyor. Konyaspor’un gerçek 
sahiplerine teşekkür ediyorum” şek-
linde konuştu.
ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

İstişare toplantısında son ola-
rak sahneye Nalçacılılar Taraftarlar 

Derneği Başkanı İbrahim Apalı çıktı. 
Apalı, şampiyonluk için çalışacak-
larını belirterek, “Öncelikle herkes 
hoş geldiniz diyorum. Her sezon ön-
cesinde olduğu gibi bu yıl da istişare 
toplantımızı gerçekleştirdik. Burada 
amacımız Nalçacılılar Grubu olarak, 
yola centilmenlik parolası ile çıktık. 
Çünkü biz Konyalıyız ve Konyaspor-
luyuz. Biz bundan sonra Konyaspor’u 
lig şampiyonu yapmak için bütün gü-
cümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 
İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk 
olacak. Ben buna yürekten inanıyo-
rum. Biz omuz omuza olduğumuzda 
başaracağımız bir şey yok. İnşallah 
bu toplantı şampiyonluk meşalesinin 
yanmasına vesile olur. Ben yönetim 
kurulumuz adına burada bizi yalnız 
bırakmayan herkese çok teşekkür 
ediyorum” dedi.
n MUHAMMED SAYDAM

Konyaspor taraftar gruplarından Nalçacılılar Taraftarlar Derneği, her sezon öncesi düzenledikleri istişare toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, 
Konyaspor camiasının bütün dinamikleri katılırken, ‘Biz Kocaman bir aileyiz’ sloganı ile birlik, beraberlik ve başarı mesajları verildi

Uğur İbrahim Altay İbrahim Apalı

Güven Öten



Zaferden başka ihtimal yok!
Spor Toto Süper Lig’in 3. Haf-

tasında temsilcimiz Konyaspor 
yarın evinde Antalyaspor’u ağır-
layacak. Zorlu karşılaşma saat 
19.15’te başlayacak ve hakem 
Ümit Öztürk tarafından yönetile-
cek.

Sezona Ankaragücü ve Ga-
latasaray beraberlikleri ile baş-
layan Konyaspor, kazanamama 
serisini sonlandırmak istiyor. 
Antalyaspor’u yenerek üzerindeki 
baskıyı atmayı hedefleyen Anado-
lu Kartalı’nın bir başka arzusu ise 
geçen sezondan beri yaşadığı gol 
sorununu çözmek. 

BAŞKA ÇARESİ YOK
9 maçtır Süper Lig’de kaybet-

meyen Konyaspor kazanmakta da 
zorlanıyor. Süper Lig’de son oy-
nadığı 9 maçta 8 beraberlik elde 
eden Anadolu Kartalı sadece 1 kez 
kazanabildi. 

Yeşil beyazlılar yeni sezona 
da beraberlikler ile başladı. Önce 
Ankaragücü ile evinde berabere 
kalan Konyaspor daha sonra Gala-
tasaray ile puanları paylaştı. 

Konyaspor bu haftaki rakibi 
Antalyaspor’u ise gözüne kestirdi. 
Aralarında bölgesel rekabet olan 
Kırmızı Beyazlılar’ı yenmek iste-
yen Konyaspor, uzun süredir ga-
libiyete hasret taraftarını da mutlu 
etmeyi amaçlıyor. 

ANTALYA SON 
HAFTA KAYBETTİ

Konyaspor’un yarın evinde 
konuk edeceği Antalyaspor ise 
sezona iyi başladı. Deplasmanda 
Göztepe’yi mağlup eden Akdeniz 
ekibi, geçen hafta ise evinde ligin 
yeni ekibi Denizlispor’a mağlup 

oldu. 
Rakibine oranla daha üstün bir 

oyun ortaya koyan Antalyaspor, 
bulduğu fırsatları değerlendire-
meyince savunma hataları ile 2-0 
mağlup olmaktan kurtulamadı.

Antalyaspor, Konya’dan puan 
ya da puanlarla dönerek hesapta 
olmayan Denizli mağlubiyetini 
unutmayı hedefliyor.

GÖZLER GOLCÜLERDE
Konyaspor’un Antalyaspor ile 

oynayacağı zorlu maçta gözler 
golcü oyuncularda olacak. 

Oyun olarak her hafta gelişen 
Konyaspor henüz hücum bölge-
sinde görev yapan oyunculardan 
istediği katkıyı alamadı 

Oyuncuların form tuttukça gol 
sorununun ortadan kalkacağını 
söyleyen teknik direktör Aykut Ko-
caman, Ömer Ali, Bajic ve Milo-
sevic’i işaret etmişti. Antalyaspor 
maçında bu oyunculardan tarafta-
rın beklentisi büyük. 

Taraftar özellikle Antalyaspor 
maçlarını boş geçmeyen Ömer Ali 
Şahiner’e güveniyor. 

MİYA İLK 11’E Mİ?
Konyaspor’un yeni transferi 

Farouk Miya Galatasaray karşı-
sında ilk kez Konyaspor forması 
giymişti. Teknik direktör Aykut Ko-
caman’ın bu maçta Miya’ya görev 
verip vermeyeceği merak konusu. 
Anadolu Kartalı’nda 2 haftadır Er-
don Daci forma giyiyor. 

Aykut Kocaman’ın kararına 
bağlı olarak Miya’nın ilk 11’de for-
ma giyebileceği Erdon’un sonra-
dan oyuna dahil olabileceği gelen 
bilgiler arasında. 
n SPOR SERVİSİ

Sezona 2 beraberlik ile başlayan Konyaspor yarın evinde önemli rakiplerinden Antalyaspor’u ağırlayacak. Anadolu Kartalı’nın kazanmaktan 
başka çaresi yok. Yeşil beyazlılar, zorlu maçta hem gol sorununu çözmek hem de kazanarak üzerindeki baskıyı atmak istiyor 

Antalyaspor Konya’ya 
iddialı gelecek

Antalyaspor Teknik Direktörü 
Bülent Korkmaz, deplasmanda 
temsilcimiz Konyaspor ile ya-
pacakları karşılaşmaya ilişkin, 
“Futbol şansı yanımızda olursa 
istediklerimizi elde edebiliyo-
ruz. Konyaspor’la güzel ve keyifli 
bir maç olacağına inanıyorum.” 
dedi.

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk 
Tesisleri’nde düzenlediği toplan-
tısında, geçen hafta Yukatel De-
nizlispor maçında oyun olarak iyi 
olduklarını ama hem bireysel ha-
talar hem de hücumdaki üretkenlik 
eksikliği nedeniye iki gol yiyerek 
kaybettiklerini belirtti.

İyi oyuncular transfer ettiklerini 
ve böylece takımın hücum hattının 
güçlendiğini aktaran Korkmaz, 
adaptasyon sürecini de en kısa 
sürede atlatmak istediklerini vur-
guladı.

Bu hafta deplasmanda Kon-
yaspor ile karşılaşacaklarını hatırla-
tan Korkmaz, “Konyaspor sistemli 
ve savunmada takım halinde oy-
nuyor. Deplasmanda farklı, kendi 
sahasında farklı oynayan bir takım. 
Hazırlıklarımızı yaptık. Amilton’un 
sakatlığı bugün yarın netleşir. Zor 
bir maç olacak. Çok koşmamız ve 
çok mücadele etmemiz gereki-
yor.” diye konuştu.

“FUTBOL ŞANSI YANIMIZDA 
OLURSA İSTEDİKLERİMİZİ 

ELDE EDEBİLİYORUZ”
“Takım halinde oynadığımız 

zaman bizim için hiç sorun olmu-

yor. “ diyen Korkmaz, şöyle devam 
etti:

“Futbol şansı yanımızda olur-
sa, istediklerimizi elde edebiliyo-
ruz. Konyaspor’la güzel ve keyifli 
bir maç olacağına inanıyorum. 
İnşallah Konyaspor deplasmanın-
dan kayıpsız döneriz. Aatif Chahe-
chouhe’nun arka adalesinde bir sa-
katlık vardı. Aslında onun ilk 11’de 
başlamasını istiyorduk ama sakat-
lığından dolayı 10 gündür bizden 
ayrı kaldı. Şimdi iyiye gidiyor. İlk 
11’de Aatif’i her zaman düşünüyo-
rum, kafamda her zaman var ama 
bu maçta olup olmayacağını hafta 
sonu belirleyeceğiz.”

Transferde kulüp bütçesine 
göre tercihler yaptıklarını anlatan 
Korkmaz, altyapıdan gelen oyun-
cularından da çok memnun oldu-
ğunu dile getirerek, “Hem biz hem 
de taraftarımız bunu çok istiyoruz, 
iki sene sonra Avrupa’ya gitmenin 
çok daha kolay olacağını düşünü-
yorum.” şeklinde konuştu.

Federasyonun belirlediği 28 
kişilik kadro sınırlamasını saçma 
bulduğunu da anlatan Bülent Kork-
maz, “Kulüplerin çok büyük borcu 
varsa, bunu 24’le veya 22’yle sınır-
lasınlar. Böyle sınırlandırmak doğ-
ru değil ve biz de 28 kişilik kadroyu 
oluşturmaya çalışıyoruz. O kadro-
nun dışında oyuncu kaldığı zaman 
kulüp bütçesi zarar görüyor. Biz de 
oyuncu 28 kişilik kadronun dışında 
kalmasın istiyoruz.” ifadelerini kul-
landı. n AA
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